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VI. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o 
zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a některé další zákony 
 
Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
1. K části „D“ důvodové zprávy:  
Do této části je třeba doplnit, že rovněž náklady odměny advokátů ustanovených  
opatrovníky v případech, kdy  opatrovníkem  nebude možné stanovit  orgán sociálně 
právní ochrany dětí, budou pokryty v rámci rozpočtových limitů kapitoly 336 
Ministerstva spravedlnosti na příslušný rozpočtový rok, tj. bez zvýšených nároků na 
státní rozpočet. 
 
2. K části třetí čl. I bod 3: 
 Není možné souhlasit s vytvořením pravidla, podle kterého budou poplatníci soudního 
poplatku vyzýváni k zaplacení nezaplaceného soudního poplatku pouze v případě, že 
zaplatili poplatek alespoň ve výši jedné poloviny. V drtivé většině případů dojde ze 
strany poplatníka buď k zaplacení celého poplatku, nebo naopak k jeho úplnému 
nezaplacení. Navrhovaná úprava se tak velmi pravděpodobně stane v praxi zcela 
nepoužívaným pravidlem, a proto není žádoucí její legislativní zakotvení. 
 
3. K části třetí čl. I bodu 5: 
Nelze doporučit, aby byla zavedena navrhovaná změna. Nejen, že se jedná o zásadní 
zpřísnění úpravy, neboť na zaplacení soudního poplatku budou mít poplatníci mnohem 
kratší dobu, ale zároveň se jedná o úpravu, která přinese pro poplatníky nejistotu 
ohledně toho, kdy ještě mohou soudní poplatek zaplatit. Podle dosavadní úpravy je 
možnost zaplatit soudní poplatek jasně ohraničená buď okamžikem nabytí právní moci 
usnesení o zastavení řízení, nebo uplynutím lhůty pro odvolání proti tomuto usnesení. 
V obou případech se tak jedná o okamžik, který je poplatníkovi předem známý, neboť 
nastává až poté, co poplatník byl o vydání usnesení o zastavení řízení vyrozuměn. 
Navrhovaná právní úprava naopak váže uplynutí lhůty z k zaplacení soudního poplatku 

1. Vysvětleno.  
V případě, kdy bude orgán 
sociálně právní ochrany dětí 
vyloučen z možnosti 
ustanovení opatrovníkem, bude 
primárně jmenován jiný orgán 
sociálně právní ochrany dětí. 
Pouze ve výjimečných 
situacích by byl jmenován 
advokát, poté by byly náklady 
hrazeny v rámci limitů kapitoly 
ministerstva. 

2. Akceptováno jinak.  
Viz níže. 

3. Akceptováno jinak.  
§ 9 

Následky nezaplacení poplatku 
 (1) Nebyl-li poplatek za 
řízení splatný podáním návrhu 
na zahájení řízení, odvolání, 
dovolání nebo kasační stížnosti 
zaplacen soud vyzve 
poplatníka k jeho zaplacení ve 
lhůtě, kterou mu určí, 
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na okamžik, kdy dojde k vydání usnesení o zastavení řízení, tedy na okamžik, který 
poplatníkovi nebude znám. Tato navrhovaná změna je zcela kontraproduktivní, neboť 
pokud poplatník nebude s určitostí znát okamžik, kdy mu zanikne možnost zaplatit 
soudní poplatek a vyhnout se tak definitivnímu zastavení řízení, povede to k tomu, že 
soud bude muset pozdě zaplacené poplatky mnohem častěji vracet. Vracení poplatku je 
přitom spojeno s určitým administrativním procesem, který je pro tento úkon nezbytný. 
Pokud je deklarováno, že navrhovaná změna má snížit zátěž soudu, je zřejmé, že takto 
nastavená pravidla v konečném důsledku nesníží zátěž, neboť oč dojde ke snížení 
zátěže zkrácením doby, po kterou je možné poplatek doplatit, o to se zvýší zátěž při 
vracení pozdě zaplacených poplatků. 
Kromě výše uvedeného je také velkým nedostatkem naprostá absence zdůvodnění 
navrhované úpravy, které je třeba doplnit. 
 
4. K části třetí čl. I bodům 3 až 5 a důvodové zprávě: 
Upozorňuje se na zcela nedostatečné odůvodnění předkládaných změn. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o velmi závažné změny, které mohou mít zásadní důsledky pro 
poplatníky soudních poplatků, je třeba tyto změny řádné odůvodnit, což předkladatel 
nečiní ani v obecné části důvodové zprávy ani v rámci zvláštní části. Je třeba 
odůvodnění podrobněji rozpracovat a uvést pro a proti navrhovaných změn. Stejně tak 
obecná část důvodové zprávy není dostatečná, pokud nabízí vždy jen variantu 0 a 
variantu 1, přičemž u obou neprovádí analýzu stavu opřenou o logickou argumentaci, 
ale pouze popis stávajícího a budoucího stavu, což je zcela nedostačující. 
Například se v důvodové zprávě se uvádí, že navrhovaná změna, kdy se bude v případě 
nezaplacení splatného soudního poplatku v určených případech zastavovat soudní 
řízení bez předchozí výzvy, výrazně zkomplikuje placení soudních poplatků 
bezhotovostním převodem. Důvodová zpráva se v této souvislosti omezuje pouze na 
prosté konstatování této skutečnosti, aniž by nabízela jakékoliv řešení nastalé situace, 
pouze poznamenává, že bude na každém soudu, aby si tento problém vyřešil sám. 
Nejeví se však jako vhodné, aby tento problém, který určitě v souvislosti s 
navrhovanou úpravou vyvstane, byl ponechán „svému osudu“ a aby bylo umožněno 
jednotlivým soudům živelně a překotně řešit tento problém podle svého uvážení. 
Ustanovení § 56 daňového řádu sice stanoví výčet informací, které musí soud jako 

zpravidla nejméně do 7 dnů; 
po marném uplynutí této lhůty 
soud řízení zastaví. 
  (2) Zjistí-li odvolací 
soud poté, co mu byla věc 
předložena k rozhodnutí o 
odvolání, že nebyl zaplacen 
poplatek splatný podáním 
odvolání, vyzve poplatníka, 
aby ve lhůtě, kterou mu určí, 
zaplatil poplatek soudu, který 
rozhodl o věci v prvním stupni 
k jeho zaplacení ve lhůtě, 
kterou mu určí, zpravidla 
nejméně do 7 dnů; po 
marném uplynutí této lhůty 
odvolací soud řízení zastaví. 
Po doručení výzvy vrátí věc 
tomuto soudu s pokynem, aby 
ji znovu předložil po zaplacení 
poplatku. Soud, jemuž byla věc 
vrácena, je výzvou odvolacího 
soudu vázán a po marném 
uplynutí v ní určené lhůty 
řízení zastaví. Obdobně se 
postupuje při řízení před 
dovolacím soudem. 
 (7) Usnesení o 
zastavení řízení pro 
nezaplacení poplatku zruší 
soud, který usnesení vydal, je-
li poplatek zaplacen ve věcech 
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správce soudních poplatků určit a zveřejnit, a to včetně čísla účtů, na které přijímá 
platby a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa 
mu náleží (§ 56 písm. e) daňového řádu), nicméně je žádoucí, aby došlo k jednotnému 
nastavení pravidel pro spárování bezhotovostních plateb soudních poplatků, pokud 
dosavadní systém v důsledku navrhované změny není použitelný. Jako vhodné by se 
jevilo alespoň analyzování tohoto problému s návrhy jeho řešení v důvodové zprávě, v 
tomto ohledu je však text důvodové zprávy zcela nedostačující. 
Důvodovou zprávu je v tomto směru třeba doplnit. 
 

správního soudnictví dříve, než 
usnesení nabylo právní moci, a 
v ostatních věcech nejpozději 
do konce lhůty k odvolání proti 
tomuto usnesení. Usnesení o 
zastavení řízení pro 
nezaplacení poplatku zruší 
soud, který usnesení vydal, 
nebo odvolací soud, byl-li 
poplatek zaplacen dříve, než 
uplynula lhůta určená ve 
výzvě k jeho zaplacení. 
Nabude-li usnesení o zastavení 
řízení pro nezaplacení poplatku 
právní moci, zaniká poplatková 
povinnost. 
 

4. Akceptováno.  
 Připomínka: 

Upozorňujeme, na nesprávné číslování článků od  části druhé zákona. 
 
Obecně k předchodným ustanovením 
Doporučuje se zpřesnit jejich znění, neboť spojení „podle dosavadních předpisů“ 
považujeme za příliš neurčité a tedy ne zcela vhodně, neboť by mohlo vyvolávat 
nejasnosti, o jaké právní předpisy se jedná. Proto navrhujeme vždy uvést v přechodném 
ustanovení přesné označení konkrétního předpisu. 
 
K části první čl. I bodu 16 
Neztotožňujeme se s důvodovou zprávou, podle které je lhůta nadbytečná. Je vhodné, 
aby se účastník řízení dozvěděl v relativně krátkém časovém úseku o tom, že jeho 
podání nesplňuje základní předpoklady projednatelnosti. Považujeme za vhodné 
ponechat a přetíženost dovolacího soudu řešit jiným způsobem, např. snížením nároků 

Akceptováno.  
 
 
Akceptováno jinak.  
 
 
 
Neakceptováno. 
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na odůvodnění odmítacího usnesení 
 
K části první čl. I bodu 20 
Z důvodu zachování  právní jistoty účastníků doporučujeme zvážit, zda  by nebylo 
vhodné přinejmenším stanovit lhůtu, ve které soud může postupovat podle věty druhé. 
Obdobná připomínka se vztahuje i k čl. I bodu 21 (§ 243e odst. 2). 
 
K části druhé čl. I bodu 1 
Máme obavy, zda takto formulované ustanovení nevtáhne do režimu zákona i jiná 
řízení, na která se tento zákon uplatnit nemá. Důvodová zpráva se těmito riziky nijak 
nezabývá – v tomto směru by bylo vhodné ji doplnit a uvedenou úpravu ještě zvážit, 
resp. uvedený problém řešit jiným způsobem. 
 
K části třetí čl. I bodu 1 a 10: 
Doporučuje se upravit znění vkládaného písmena i) takto: 
„i) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o odmítnutí 
dovolání pro nepřípustnost podle § 243c občanského soudního řádu nebo pro zjevnou 
bezdůvodnost,“  
nebo alternativně takto: 
„i) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o  
odmítnutí dovolání pro nepřípustnost z důvodů podle § 238 občanského soudního řádu 
nebo pro zjevnou bezdůvodnost,“ 
anebo alternativně takto: 
„i) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o odmítnutí 
dovolání pro nepřípustnost nebo pro zjevnou bezdůvodnost,“ 
Vkládané písmeno i) není vhodné ponechat v navrhovaném znění, neboť může 
způsobovat výkladové problémy a neodpovídá zavedenému způsobu, kterým jsou 
podobné odkazy do právních předpisů vkládány. Pokud se hovoří o odmítnutí dovolání 
pro nepřípustnost bez dalšího, je toto třeba spojit s odkazem na příslušné ustanovení 
občanského soudního řádu, které hovoří o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost, což je 
§ 243c občanského soudního řádu.  
Pokud chtěl předkladatel odkazem upozornit na důvody, pro které je podle § 238 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak.  
 
 
 
Neakceptováno.  
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možné odmítnout dovolání pro nepřípustnost, potom je třeba doplnit znění písmena i) o 
informaci, že je odkazováno na důvody nepřípustnosti, jak je uvedeno v druhé 
alternativě. 
Nejvhodnější alternativou, ke které se zároveň přiklání Ministerstvo financí, by však 
byla poslední navržená možnost, neboť je žádoucí nezatěžovat legislativní text odkazy 
na konkrétní paragrafy jiného právního předpisu, a to s ohledem na to, že hrozí jejich 
neaktuálnost popř. nutnost měnit při změně občasného soudního řádu i zákon o  
soudních poplatcích. 
Obdobně platí pro bod 10.  
V návaznosti na tuto změnu je třeba provést změny i v důvodové zprávě k návrhu 
zákona. 
 
K části třetí čl. I bodu 2: Doporučuje se uvést bod v tomto znění: 
„V § 7 odst. 1 se text „i)“ nahrazuje textem „ j)“.“ 
Důvodem je, že změny prováděné v právních předpisech by měly být vždy co 
nejmenší, aby byly pro adresáty přehledné. 
 
 
K části třetí čl. I bodu 9 a 10:  
Není možné souhlasit s navrhovaným zněním bodu 9 a 10, pokud jde o jeho legislativní 
podobu. V případě odkazu na odstavce 2 a 9 ustanovení § 11 není možné tento odkaz 
zachovat v tomto znění, neboť nedává smysl odkazovat současně na oba odstavce. 
Jestliže samotný odstavec 9 odkazuje na odstavec 2, pak není možné v § 11a odkazovat 
na oba tyto odstavce opět, ale již pouze na odstavec 9. Proto se doporučuje upravit 
znění bodu 10 takto: 
„10. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:  

„§ 11a 
Osvobození od poplatku podle § 11 odst. 9, jakož i osvobození podle rozhodnutí 
předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků, se neuplatní, je-li 
dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 občanského soudního řádu nebo pro 
zjevnou bezdůvodnost.“.“ 
Jako vhodnější varianta se však jeví vypuštění bodu 10 a zakotvení jeho obsahu do 
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bodu 9 návrhu. Vzhledem k tomu, že navrhované znění § 11a se týká pouze dovolání a 
nikoliv dalších řízení, jeví se jako vhodné tuto výjimku z pravidla o osvobození upravit 
přímo v nově vkládaném § 11 odst. 9 namísto vytváření nového paragrafu. Bod 9 by 
proto bylo vhodné upravit například takto: 
„9. V § 11 se doplňuje odstavec 9, který zní:  
„(9) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na 
řízení před dovolacím soudem. Toto osvobození, jakož i osvobození podle rozhodnutí 
předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků, se neuplatní, je-li 
dovolání odmítnuto pro nepřípustnost nebo pro zjevnou bezdůvodnost.“. 
 
K části třetí čl. I bodu 10:  
Upozorňuje se, že předkladatel nově zavádí osvobození od soudního poplatku, jde-li o 
řízení o přiznání osvobození od soudních poplatků pouze pro případ odvolacího řízení 
(novelizační bod č. 7), avšak nikoliv pro dovolací řízení. I přesto ovšem v nově 
navrhovaném § 11a hovoří o tom, že se toto osvobození neuplatní tehdy, pokud bude 
dovolání odmítnuto. Je tedy třeba tento nesoulad vyjasnit a odstranit, a to buď 
výslovným zakotvením osvobození řízení o přiznání osvobození od soudního poplatku 
v řízení před dovolacím soudem, nebo vypuštěním věty „jakož i osvobození podle 
rozhodnutí předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků“ z § 11a. 
Z pohledu Ministerstva financí se jeví jako vhodnější rozšíření osvobození od soudního 
poplatku i na řízení o přiznání osvobození od soudního poplatku v řízení před 
dovolacím soudem, neboť omezení osvobození jen na řízení před odvolacím soudem 
zakládá nerovnost, která není předkladatel řádně zdůvodněna a není tedy 
ospravedlnitelná. 
 
K účinnosti zákona  
Text je třeba upravit tak, aby bylo jednoznačně patrné, kterým dnem nabývají účinnosti 
ustanovení, jejich účinnost má být odložena (zřejmě půjde o první den osmnáctého 
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení). 
Zároveň upozorňujeme na nutnost upravit označení ustanovení s odloženou účinností 
v návaznosti na úpravu číslování článků (viz jedna z našich předchozích připomínek).  
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K důvodové zprávě:  
Doporučujeme opravit překlepy a další gramatické nedostatky v důvodové zprávě. 
Například na str. 22 nahradit slovo „cíly“ slovem „cíli“, na str. 69 nahradit slovo 
„zavedené“ slovem „zavedení“, na str. 92 nahradit slovo „toho“ slovem „těchto“, apod. 
 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

K části první 

K bodu 7 (§ 220a) 

Navrhovaný § 220a do občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) navrhujeme 

doplnit v tomto smyslu: 

„§ 220a 

(1) Odvolací soud určí, že odvoláním napadené usnesení o nařízení nebo 

prodloužení předběžného opatření, které zaniklo či pozbylo účinků, nebo které bylo 

zrušeno či změněno, bylo nezákonné, shledá-li porušení zákona. 

(2) Rozhoduje-li odvolací soud o určení toho, zda napadené usnesení o nařízení 

nebo prodloužení předběžného opatření bylo nezákonné, vychází ze skutkového a 

právního stavu v době vydání usnesení o nařízení nebo prodloužení předběžného 

opatření.“. 

Navrhovaná změna zohledňuje především tu skutečnost, že k případům, kdy 

odvolací soud odmítne odvolání účastníka řízení proti usnesení předběžně upravujícímu 

poměry účastníků z toho důvodu, že předmětné usnesení v mezidobí zaniklo či pozbylo 

účinků, nebo bylo zrušeno či změněno, v praxi nedochází pouze v případě usnesení o 

nařízení předběžného opatření, ale rovněž v případě usnesení o prodloužení předběžného 

opatření. Zcela typicky tato situace nastává v případě tzv. rychlých předběžných opatření, 

Akceptováno jinak. 
 
Návrh bude změněn v tom 
smyslu, že bude obecně hovořit 
o „usnesení o předběžném 
opatření“. Tato formulace by 
měla pokrývat i případy 
prodloužení předběžného 
opatření. 
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nařizovaných podle § 452 odst. 1 zákona 

o zvláštních řízeních soudních, jejichž doba trvání je v § 459 odst. 1 cit. zákona 

omezena na jeden měsíc, přičemž následně je třeba přistoupit k prodloužení tohoto 

předběžného opatření, a to vydáním nového usnesení. I maximální doba trvání 

prodloužení rychlého předběžného opatření však činí jeden měsíc. Za tuto dobu však 

často není možné rozhodnout o odvolání, a to ani při respektování zákonem stanovených 

lhůt v § 465 zákona o zvláštních řízeních soudních.  

Praxi, kdy odvolací soud odmítal odvolání proti usnesením o prodloužení 

předběžného opatření z důvodu, že v mezidobí s ohledem na uplynutí stanovené doby 

zanikla a byla nahrazena novým usnesením, kritizoval i Ústavní soud ve svém nálezu ze 

dne 12. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 2903/14, kterým poukázal na to, že „ačkoli s odstupem 

času by samozřejmě věcný přezkum a rozhodnutí krajského soudu nemohly mít takový 

dopad, jako kdyby k nim došlo již během účinnosti napadeného rozhodnutí, jistý význam 

by pořád měly. Stále by totiž došlo k posouzení správnosti napadeného rozhodnutí, které 

představovalo zásah do stěžovatelčina základního práva a proti kterému se stěžovatelka 

bránila, byť jeho bezprostřední účinky by samozřejmě nemohly být odvráceny či 

napraveny.“ 

Z tohoto důvodu se jeví jako vhodné výslovně uvést, že povinnost odvolacího 

soudu posoudit zákonnost usnesení vydaného v souvislosti s předběžnou úpravou 

poměrů účastníků, se vztahuje nejen na usnesení o nařízení předběžného opatření, ale i 

na usnesení o jeho prodloužení. Popřípadě požadujeme v tomto smyslu doplnit § 28 nebo 
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§ 463 zákona o zvláštních řízeních soudních. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K části druhé 

K bodu 5 (§ 30 odst. 1) 

V souvislosti s navrhovaným doplněním věty druhé v § 30 odst. 1 zákona 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních navrhujeme doplnit rovněž větu první 

v tomto ustanovení, a to následujícím způsobem: 

„(1) Dovolání není přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé 

tohoto zákona, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, 

pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o zbavení práva dát souhlas k osvojení nebo 

dalších povinností a práv rodiče osobní povahy, o určení nebo popření rodičovství, o 

nařízení nebo prodloužení ústavní výchovy dítěte, o určení, zda je třeba souhlasu 

rodičů k osvojení, nebo o nezrušitelné osvojení. Není-li dovolání přípustné podle věty 

první proti rozhodnutí ve věci samé, není přípustné ani proti výroku o nákladech 

řízení.“. 

Odůvodnění: Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních 

upravující přípustnost dovolání v řízeních ve věcech rodinněprávních, který obsahově 

převzal dřívější právní úpravu § 237 odst. 2 písm. b) o.s.ř., ve znění účinném do 31. 12. 

2013, neodpovídá aktuální judikatuře a právní teorii, a proto je nutno ho považovat za 

nedostatečné. Rozsudky, kterými soud zasahuje do trvání, rozsahu nebo výkonu 

 

 

 

Neakceptováno. ROZPOR. 
 
Připomínkové místo trvá na 
rozšíření případů přípustnosti 
dovolání ve věcech 
• nařízení nebo 
prodloužení ústavní výchovy 
dítěte, 
• určení, že není třeba 
souhlasu rodiče k osvojení. 
 

Předmětem posouzení v daných 

typech řízení jsou především 

skutkové otázky, nikoliv právní 

posouzení věci. 

Nejeví se jako vhodné dále 

rozšiřovat přípustnost dovolání. 

Mimo jiné také s ohledem na 

typy řízení, kdy je zde velmi 

důležité, aby bylo rozhodnuto 

s největším urychlením. Přidání 

další instance v rámci těchto 
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rodičovské odpovědnosti, nejsou zdaleka pouze rozsudky ve věci omezení výkonu, 

pozastavení výkonu a zbavení rodičovské odpovědnosti podle § 869 až § 871 

občanského zákoníku, ale rovněž další rozhodnutí soudu opírající se o úpravu rodinného 

práva v části druhé občanského zákoníku. Příkladem je možno uvést např. nález 

Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 485/10 ze dne 13. 4. 2010, z něhož vyplývá, že 

rozsudky o tom, zda je nebo není třeba souhlasu rodičů k osvojení, jsou svojí povahou a 

dopadem rozsudky omezujícími rodičovskou odpovědnost, proti kterým je třeba připustit 

dovolání. Tentýž závěr platí i po účinnosti nového občanského zákoníku, který sice 

právo rodiče k udělení souhlasu k osvojení řadí mezi práva osobní povahy podle § 856 

občanského zákoníku, která nejsou součástí rodičovské odpovědnosti, nicméně 

rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení, otevírá cestu 

k případnému osvojení dítěte, které má pro rodičovskou odpovědnost rodiče zcela fatální 

dopad v podobě jejího úplného zániku. Úzkou vazbu mezi rodičovskou odpovědností a 

právem rodiče udělit souhlas k osvojení dokládá i skutečnost, že současně se zbavením 

rodičovské odpovědnosti může soud zbavit rodiče i práva dát souhlas k osvojení (viz § 

873 občanského zákoníku). Obdobná vazba pak existuje mezi rodičovskou odpovědností 

a rozsudky soudu o nařízení nebo prodloužení ústavní výchovy dítěte, neboť v důsledku 

nařízení ústavní výchovy dítěte se rodič buď výslovně nebo ipso facto omezuje ve 

výkonu povinností a práv náležejících  

do jeho  rodičovské odpovědnosti, minimálně pokud jde o zajišťování osobní péče  

o dítě, určení místa bydliště dítěte, zastupování dítěte v běžných záležitostech, volbu 

řízení by mohlo být v rozporu 

se zájmem dítěte.  
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poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení (viz § 29 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) apod. Navíc nařízení nebo prodloužení 

ústavní výchovy představuje zcela zásadní zásah do základního práva dítěte na péči a 

výchovu svých rodičů ve smyslu čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 7 

odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, a proto je zcela namístě, aby v odůvodněných případech 

existovala možnost přezkoumání těchto rozsudků dovolacím soudem. Pokud jde o 

rozsudky soudu o osvojení dítěte, je zbytečné, aby dovolání bylo připuštěno pouze proti 

rozsudkům o nezrušitelném osvojení, neboť  

na základě § 840 odst. 2 občanského zákoníku se nezrušitelným stává každé osvojení 

nezletilého nejpozději po uplynutí tří let od právní moci rozsudku o osvojení. Z hlediska 

absolutního dopadu jakéhokoliv rozsudku soudu o osvojení nezletilého  

ve smyslu zániku veškerých práv a povinností mezi dítětem a jeho rodiči a dalšími 

příbuznými je plně odůvodněné, aby dovolání bylo ze zákonem stanovených důvodů 

připuštěno proti všem rozhodnutím o osvojení nezletilého bez dalšího omezení. 

Navrhované doplnění § 30 odst. 1 věta první zákona o zvláštních řízeních 

soudních přispěje rovněž k posílení sjednocující role Nejvyššího soudu ČR ve vztahu 

k judikatuře okresních a krajských soudů v oblasti rodinného práva, kterou nyní Nejvyšší 

soud plní jen na velmi slabé úrovni. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K bodu 14, 15 a 17 (§ 434 odst. 2, § 455 odst. 2 a § 469 odst. 2) 
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Navrhujeme ponechat úpravu v původním znění. 

Odůvodnění: V obou ustanoveních návrh hodlá prosadit úpravu, podle které 

OSPOD, který podal návrh nebo podnět na zahájení řízení, resp. na vydání předběžného 

opatření, nelze jmenovat opatrovníkem dítěte v řízení. Podle odůvodnění obsaženého 

v důvodové zprávě stávající právní úprava podporuje negativní praxi, podle které 

navrhující (iniciační) OSPOD je současně opatrovníkem v řízení. Z ničeho v důvodové 

zprávě však neplyne, v čem je taková praxe sama o sobě nežádoucí. V odborné diskusi 

k této otázce zaznívá, že vyloučením navrhujícího (iniciačního) OSPOD jako 

opatrovníka má být zajištěna vyšší míra objektivity opatrovníka a podíl participace dítěte 

na řízení. Nepřípustnost dvojjediné role OSPOD je často argumentována s odkazem na 

rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Havelkovi proti České republice ze 

dne 21. 6. 2007 (stížnost č. 23499). Soud však a priori nevyloučil možnost, aby 

navrhující (iniciující) OSPOD byl současně opatrovníkem. Pouze v konkrétních 

souvislostech vyjádřil politování nad tím, že se tak v daném případě stalo (tak viz bod 62 

uvedeného rozsudku), a to právě s akcentem na nedostatečnou participaci dětí v řízení. 

Podle našeho názoru navrhovaná úprava nevyřeší materiální podstatu problému, 

tj. dosažení vyšší míry ochrany práv dětí, zejména zajištěním většího podílu jejich 

participace na řízení. Tohoto cíle je třeba dosáhnout systémovými změnami a posunem 

ve smýšlení všech státních orgánů řízeních dotýkajících se dětí, zejména OSPOD, a 

dalších pomáhajících profesí (o což opakovaně podporují vládní strategie směřující 

k ochraně práv dětí.) 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

 

Od připomínky bylo ustoupeno. 
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Nadto by plošnému zákazu výkonu opatrovnictví jiným OSPOD než navrhujícím 

(iniciujícím) měla předcházet systémová analýza reflektující zejména fakt, že by se nově 

případem musel zabývat další OSPOD (v zásadě mimo místně příslušný OSPOD), což 

s sebou přináší zejména specifickou potřebu na přípravu, ale také další věcné a osobní 

náklady. 

 K řešení vzniklého střetu zájmů OSPOD v roli navrhujícího (iniciačního) 

subjektu na straně jedné a opatrovníka na straně druhé umožňuje stávající právní úprava 

v dostatečné míře.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

K bodu 16 (§ 468 odst. 1) 

Nesouhlasíme s rozšířením okruhu věcí, v nichž je soud oprávněn rozhodnout 

i bez návrhu, jehož by bylo dosaženo zrušením současného § 468 odst. 1 zákona 

o zvláštních řízeních soudních. Citované ustanovení upravuje řízení, u nichž možnost 

jejich zahájení pouze k návrhu účastníka vyplývá nejen z vlastní povahy jejich předmětu, 

ale i z příslušných ustanovení občanského zákoníku. V souladu s § 877 odst. 1 

občanského zákoníku „nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná 

zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, 

vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti druhého rodiče“. Stejné 

pravidlo zakotvuje § 893 i pro případy, kdy se rodiče nemohou dohodnout na zastoupení 

dítěte, když stanoví, že „nedohodnou-li se rodiče, který z nich dítě při právním jednání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

Bod 16 bude z návrhu vypuštěn. 
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zastoupí, rozhodne soud na návrh rodiče, který z rodičů bude za dítě právně jednat a 

jakým způsobem.“ a § 897 občanského zákoníku ve vztahu k otázkám péče o jmění 

dítěte, když stanoví, že „nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při péči o jmění 

dítěte, rozhodne na návrh rodiče soud.“ 

Předkladatel svůj záměr navíc ani dostatečným způsobem neodůvodňuje a nijak 

se s citovanými ustanoveními občanského zákoníku, s nimiž by nová procesní úprava 

byla ve zjevném rozporu, nevypořádává.  

Navrhujeme proto ponechat § 468 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních 

v jeho stávajícím znění. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K bodu 18 (§ 471 odst. 1) 

Vítáme záměr Ministerstva spravedlnosti upřesnit formu rozhodování soudů 

v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé. Zároveň však nelze souhlasit s tím, aby soud 

rozhodoval usnesením ve všech věcech pěstounské péče podle § 466 písm. p) zákona o 

zvláštních řízeních soudních. Především ve věci svěření dítěte do pěstounské péče a 

zrušení pěstounské péče by soudy měly i nadále rozhodovat výlučně rozsudkem, 

s výjimkou rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, o 

kterém může soud rozhodnout také předběžným opatřením podle § 452 odst. 1, 2 zákona 

o zvláštních řízeních soudních. Stejně tak by ve formě rozsudku mělo být rozhodováno 

též o změně práv a povinností pěstouna, neboť rozšířením oprávnění zastoupit dítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB5HW56U)



15 
 

v dalších záležitostech popř. rozšířením práv a povinností pěstouna je podle platného 

znění občanského zákoníku současně vždy omezena rodičovská odpovědnost resp. její 

výkon (srov. § 960 odst. 1 občanského zákoníku). Svěření dítěte do pěstounské péče 

nebo zrušení pěstounské péče je natolik zásadním rozhodnutím, že vyžaduje rozhodnutí 

soudu ve formě rozsudku, což je klíčové zejména z hlediska určení okamžiku 

vykonatelnosti rozhodnutí soudu. Svěření dítěte do pěstounské péče a rozhodnutí o 

změně práv a povinností pěstouna je navíc současně také vždy rozhodnutím o omezení 

rodičovské odpovědnosti. Není žádoucí, aby takto zásadní rozhodnutí byla zpravidla 

vykonatelná již okamžikem doručení usnesení soudu, jak předpokládá § 171 odst. 2 o.s.ř.  

Forma rozsudku by v neposlední řadě měla být zachována i ve vztahu 

k rozhodnutí v případě neshody mezi rodičem a pěstounem v podstatné záležitosti 

týkající se dítěte. Jeví se totiž nelogické, aby v případě neshody mezi rodiči rozhodoval 

soud ve formě rozsudku [§ 466 písm. j) zákona o zvláštních řízeních soudních]. a 

v případě neshody mezi rodiči a pěstounem pouze ve formě usnesení. 

Dále je nezbytné, aby zůstala zachována forma rozsudku při jmenování 

opatrovníka dítěte pro správu jmění podle § 948 a násl. ve spojení s § 905 občanského 

zákoníku, neboť jmenováním opatrovníka pro správu jmění je na rozdíl od jmenování 

opatrovníka ad hoc, vždy současně omezena rodičovská odpovědnost v rozsahu správy 

jmění, kterou soud opatrovníkovi svěřuje (srov. § 905 odst. 1 věta druhá občanského 

zákoníku). Nemělo by být připuštěno, aby některá rozhodnutí, jimiž se v podstatě 

explicitně omezuje rodičovská odpovědnost, měla formu usnesení, jiná (obecná 
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rozhodnutí) pak formu rozsudku. 

Současně navrhujeme, aby z výčtu věcí, o nichž soud ve věcech péče o nezletilé 

rozhoduje rozsudkem, bylo vyloučeno zastoupení dítěte a rozhodování o péči o jmění 

dítěte, jde-li o souhlas s použitím majetku dítěte a o odměnu za správu jmění podle písm. 

l) a m). Je sice pravda, že ve věcech schválení důležitých úkonů nezletilého rozhodoval 

soud rozsudkem výslovně již podle novely § 176 odst. 1 o. s. ř. ve znění novely č. 

519/1991 Sb. a před tím v důsledku toho, že jde o rozhodnutí ve věci samé, ale nejeví se 

jako důvodné, aby byla slavnostní forma rozsudku vyžadována u rozhodnutí, jimiž se 

nezasahuje podstatným způsobem do rodičovské odpovědnosti, ani se neomezují nějaká 

práva dítěte, ale soud v podstatě dává souhlas k právnímu jednání jménem dítěte nebo 

k nakládání s jeho majetkem. To tím spíše, pokud se navrhuje, že usnesením má být 

rozhodováno i ve věcech opatrovnictví, když v rozhodnutí o jmenování opatrovníka soud 

přitom musí uvést, jaká jsou práva a povinnosti opatrovníka, a to i ve vztahu k dalším 

osobám, zda k některému právnímu jednání potřebuje souhlas soudu, zda a jak podává 

zprávy soudu, zda má právo na náhradu všech nebo některých nákladů a právo na 

odměnu (§ 945 občanského zákoníku), či v otázkách neshod zástupců dítěte při jeho 

zastoupení.  

Navrhujeme tedy, uvést tento bod ve znění: 

„V § 471 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ve věcech podle § 466 

písm. a) až f), g), jde-li o jmenování nebo zproštění funkce opatrovníka pro správu 

jmění dítěte, i) až k), j), m), n), p), jde-li o svěření dítěte do pěstounské péče, o její 
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zrušení, nebo o změnu práv a povinností pěstouna, a q) až r)“. A pro případ, že by 

nebyl formulačně upraven výčet věcí v § 466, jak požadujeme v připomínce nad rámec, 

bylo by nezbytné mezi věci, o nichž se ve věcech pěstounské péče rozhoduje rozsudkem, 

uvést i případ neshody mezi rodičem a pěstounem v podstatné záležitosti týkající se 

dítěte. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K části druhé - připomínky nad rámec návrhu 

K § 4 odst. 2 

Ustanovení § 4 odst. 2 navrhujeme doplnit obdobným způsobem, jakým je 

navrhováno doplnění § 85 odst. 1 o.s.ř. v části první zákona: 

„(2) Obecným soudem nezletilého účastníka, který není plně svéprávný (dále jen 

„nezletilý“), je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo 

rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své bydliště. Nelze-li 

zjistit bydliště nezletilého nebo obvod okresního soudu, v němž se zdržuje, nebo lze-li je 

zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem nezletilého okresní soud, v jehož 

obvodu má evidováno místo trvalého pobytu  

v informačním systému evidence obyvatel podle jiného právního předpisu, popřípadě 

místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.“. 

Odůvodnění: Doplnění § 85 odst. 1 o.s.ř. se navrhuje za účelem určení obecného 

soudu fyzické osoby v případech, kdy nelze zjistit místo bydliště člověka ve smyslu § 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

 

Charakter připomínky byl 

změněn na doporučující. 
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občanského zákoníku, tj. místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam trvale, anebo 

nelze-li takový úmysl z prohlášení člověka ani z okolností případu dovodit, místo, kde se 

člověk zdržuje. Navrhujeme doplnit obdobným způsobem také určení obecného soudu 

nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, v § 4 odst. 2 zákona o zvláštních řízeních 

soudních, neboť se jedná o speciální úpravu ve vztahu k obecné úpravě o.s.ř. Určení 

obecného soudu nezletilého na základě místa trvalého pobytu dítěte nebo jiného 

evidovaného pobytu dítěte tam, kde nelze spolehlivě zjistit místo bydliště dítěte, by 

mohlo eliminovat některé spory soudů ohledně místní příslušnosti soudu, které nejsou 

ojedinělé zejména při posuzování místní příslušnosti soudu v řízeních ve věcech péče 

soudu o nezletilé podle § 467 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních. Případně se 

tím může v některých případech předejít nutnosti obracet se na Nejvyšší soud s návrhem 

na určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., např. v případě 

nezletilých občanů České republiky, kteří se dlouhodobě zdržují mimo území České 

republiky, avšak jsou zde hlášeni k trvalému pobytu za podmínek zákona č. 133/2000 

Sb., o evidenci obyvatel. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Doplnění obecné části zákona o zvláštních řízeních soudních 

Obecnou část zákona o zvláštních řízeních soudních navrhujeme doplnit 

v souladu s úpravou participačních práv dítěte jako účastníka občanského soudního 

řízení, která jsou zakotvena zejména v čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, § 807 odst. 2 a § 
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867 občanského zákoníku, § 100 odst. 3 občanského soudního řádu, § 20 odst. 4 zákona 

o zvláštních řízeních soudních a v Evropské úmluvě o výkonu práv dětí (vyhlášena pod 

č. 54/2001 Sb.m.s, dále jen „Evropská úmluva“). Evropská úmluva kromě jiného 

zakotvuje, že dítě, které má podle vnitrostátních předpisů dostatečnou schopnost chápat 

situaci, musí v soudním řízení 1. dostávat příslušné informace, 2. musí být konsultováno 

a musí mít právo vyjádřit svůj názor, 3. musí být rovněž informováno o možných 

důsledcích vyhovění jeho názoru a o možných důsledcích jakéhokoli rozhodnutí (Čl. 3 

Evropské mluvy). Vedle toho Evropská úmluva zakotvuje další „nezávazná procesní 

práva“, především právo požadovat pomoc vhodné osoby podle volby dítěte, která mu 

pomůže vyjádřit názor, právo požadovat ustanovení advokáta, právo určit si svého 

vlastního zástupce a právo vykonávat všechna nebo některá procesní práva účastníka (Čl. 

5 Evropské úmluvy). 

V návaznosti na platnou úpravu participačních práv dítěte a k promítnutí čl. 10 

Evropské úmluvy navrhujeme v části první zákona o zvláštních řízeních soudních 

zakotvit dosud chybějící zákonnou úpravu úkolů opatrovníka dítěte, které je účastníkem 

řízení v rodinněprávních věcech podle části druhé, hlavy páté zákona o zvláštních 

řízeních soudních, v tomto rozsahu: 

V soudním řízení ve věcech rodinněprávních je opatrovník dítěte, které je 

účastníkem řízení, povinen zejména: 

a) poskytovat dítěti potřebné informace o soudním řízení, pokud se s ohledem na 

věk a stupeň vývoje dítěte má zato, že dítě dostatečně chápe situaci; 

 

Akceptováno jinak. 

 

Dojde k zobecnění ustanovení 

§ 20 odst. 4 ZŘS tak, aby tam 

stanovené povinnosti dopadaly 

i na opatrovníka dítěte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB5HW56U)



20 
 

b) objasňovat dítěti, které s ohledem na věk a stupeň svého vývoje dostatečně 

chápe situaci, důsledky toho, když by jeho názoru bylo vyhověno, a možné důsledky 

jakéhokoliv jednání učiněného opatrovníkem; 

c) zjišťovat názory, přání a pocity dítěte a zprostředkovat je soudnímu orgánu 

[pozn.: zde je zohledněna formulace čl. 6 odst. 2 Úmluvy o styku s dětmi a čl. 4 písm. d) 

Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení]; 

d) konzultovat s dítětem jednání opatrovníka v soudním řízení, pokud dítě 

s ohledem na věk a stupeň vývoje dostatečně chápe situaci (v návaznosti na právo dítěte 

být konzultováno podle čl. 3 Evropské úmluvy o výkonu práv dětí a čl. 6 Úmluvy o styku 

s dětmi); 

e) podporovat v zájmu dítěte smírné řešení sporů mezi rodiči nebo jinými 

osobami odpovědnými za výchovu dítěte, které se týkají dítěte, a působit k tomu, aby 

v řízení nedocházelo ke zbytečným průtahům (v návaznosti na čl. 7 Evropské úmluvy  

o výkonu práv dětí). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K § 8 

Požadujeme v § 8 doplnit další odstavce popř. vložit nový § 8a v tomto znění: 

„(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů v zařízeních (ústavech) pro děti 

a mládež (dále jen „ústavní zařízení“) při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, 

byla-li ochranná výchova uložena v řízení ve věcech dětí mladších 15 let podle zákona o 
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soudnictví ve věcech mládeže, provádí okresní státní zastupitelství, v jehož obvodu se 

ústavní zařízení nachází. Za ústavní výchovu se podle tohoto ustanovení považuje rovněž 

skutečnost, že se dítě v ústavním zařízení nachází na základě vykonatelného usnesení 

soudu o nařízení předběžného opatření, nebo z jiného důvodu. 

(2) Při výkonu dozoru je státní zástupce oprávněn 

a) vstupovat v kteroukoliv dobu do ústavního zařízení, 

b) nahlížet do dokumentace vedené ústavním zařízením podle jiných zákonů, 

c) hovořit s dětmi bez přítomnosti jiných osob, 

d) žádat od zaměstnanců ústavního zařízení a dalších osob podílejících se na péči 

o děti potřebná vysvětlení, 

e) podávat soudu návrh na zrušení nařízené ústavní výchovy nebo uložené 

ochranné výchovy, byla-li ochranná výchova uložena v řízení ve věcech dětí mladších 15 

let podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, 

f) prověřovat, zda rozhodnutí a postupy statutárního orgánu ústavního zařízení 

nebo jiné osoby oprávněné rozhodovat o právech a povinnostech svěřených dětí 

odpovídají zákonům a jiným právním předpisům, 

g) vydávat příkazy k přijetí opatření vedoucích k odstranění stavu odporujícího 

právním předpisům, 

h) nařídit, aby dítě, které je v ústavním zařízení nezákonně, bylo po oznámení 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí bezodkladně propuštěno. 

 (3) Ústavní zařízení je povinno příkazy státního zástupce podle odstavce 2 

Neakceptováno. 

 

Připomínka směřuje ke 

koncepční úpravě postavení 

státního zastupitelství. Tato 

problematika bude řešena 

komplexně v rámci 

rekodifikace civilního práva 

procesního. 

 

Charakter připomínky byl 

změněn na doporučující. 
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bez odkladu provést.“ 

Odůvodnění: Dozorová oprávnění státního zástupce jsou v současnosti zcela 

nevhodně uvedena v § 39 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči  

ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Z toho vyplývá zásadní nedostatek, že 

dozor státního zastupitelství se omezuje pouze na školská zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy, ačkoli dítě se může nacházet mimo péči rodinnou i v dalších 

typech zařízení, a to rovněž i na základě rozhodnutí soudu, vydaného podle zákona o 

zvláštních řízeních soudních ve věcech péče soudu  

o nezletilé. V první řadě jsou ústavními zařízeními způsobilými pro výkon ústavní 

výchovy rovněž zařízení poskytovatelů zdravotních služeb (dětské domovy pro děti do tří 

let), zařízení sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením). Časově 

nejvýše 6 měsíci omezená ústavní výchova může být vykonávána rovněž v zařízeních 

sociálně-právní ochrany dětí (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Na základě 

rozhodnutí o výchovném opatření, přijatým na základě § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, může být dítě umístěno rovněž do školského střediska 

výchovné péče popř. do dalších typů zdravotnických zařízení. Na nařízení pobytu 

předběžným opatřením nejsou z hlediska druhu zařízení kladeny dokonce žádné přísnější 

požadavky, a může jím být jakékoli vhodné pobytové zařízení. 

Ačkoli počet dětí, které jsou umístěny do péče do některého jiného typu zařízení, 

než je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, není vysoký, lze 
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platnou právní úpravu považovat za zcela nevhodnou, neboť zakládá nepřípustnou 

nerovnost ochrany dětí, které se přitom nacházejí - z hmotněprávního hlediska - ve 

stejném právním postavení, neboť jsou nedobrovolně umístěny v ústavu. Takovou situaci 

přitom popsal Ústavní soud již ve svém rozhodnutí II. ÚS 1945/08 takto: Nicméně 

vytržení dítěte z existujícího rodinného prostředí představuje nejen zásah do soukromého 

a rodinného života, ale do jisté míry i zásah do osobní svobody.  

To rozhodně v situaci, když dítě se svým odnětím z rodinného prostředí nesouhlasí a je 

lhostejné, do jaké míry je toto rodinné prostředí prospěšné zájmům dítěte, které má stát 

povinnost upřednostňovat. V každém případě je ale dítě vytrháváno  

z prostředí, ve kterém je zvyklé žít a projevovat se a je možné předpokládat, že  

v něm bude mít zájem žít a rozvíjet se i nadále. Rodinné prostředí je tedy pro dítě 

prostorem svobody a jakékoliv jiné prostředí za prostor osobní svobody dítěte proto 

považovat zásadně nelze. Posledně uvedené platí především pro zařízení zřizovaná 

orgány veřejné moci, tedy především ústavní zařízení, která mají (nutně) vlastní režim, 

který vnucují (v souladu se zákonem) svým chovancům.  

Rovněž tak ze systematického hlediska je platná úprava nevhodná, neboť státní 

zastupitelství je orgánem justiční soustavy a jeho oprávnění a úkoly na netrestním úseku 

se úzce dotýkají úpravy zákona o zvláštních řízeních soudních. Školské předpisy 

kompetence žádných jiných orgánů veřejné moci neupravují, úprava působnosti státního 

zastupitelství do nich systematicky vůbec nepatří. Lze upozornit, že pro příbuznou 

oblast, totiž pro detenční řízení, jde-li o detence v zařízeních sociálních služeb, je 
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v současnosti projednávána novela zákona o sociálních službách (tisk PS PČR 689, 

novela je ve třetím čtení), která upravuje i posledně zmíněné detence. Její součástí je také 

novelizace § 8 zákona o zvláštních řízeních soudních, kdy by právě do tohoto ustanovení 

z. ř. s. měl být vložen odst. 3, podle něhož „pro účely zjištění podmínek k podání návrhu 

soudu na vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb je státní 

zastupitelství oprávněno 

a) vstupovat v kteroukoliv dobu do zařízení sociálních služeb, 

b) nahlížet do dokumentace vedené zařízením sociálních služeb, 

c) hovořit s osobami, kterým jsou v zařízení sociálních služeb poskytovány pobytové 

sociální služby, bez přítomnosti jiných osob,  

d) požadovat od zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb a dalších osob 

podílejících se na péči o osoby, kterým jsou v zařízení sociálních služeb 

poskytovány pobytové sociální služby, potřebná vysvětlení. 

Tato úprava nemá být tedy zahrnuta do zákona o sociálních službách mj. 

z důvodu nesystematičnosti takového řešení, a to přesto, že uvedené detence nemohou 

ani být realizovány v jiných zařízeních, než upravených zákonem o sociálních službách. 

Proto by úprava přímo v zákoně o sociálních službách mohla být z praktického hlediska 

důvodnější nežli úprava dozoru nad výkonem ústavní výchovy ve stávající podobě 

školských předpisů, když ústavní výchova dětí může být přitom vykonávána i 

v neškolských zařízeních. 

Je zřejmé, že oprávnění státního zastupitelství, korespondující oprávněním soudu 
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ve věcech péče soudu o nezletilé, musí být uvedeny z praktického i systematického 

hlediska v zákoně o zvláštních řízeních soudních. 

Bylo by vhodné současně v zákoně č. 109/2002 Sb. vypustit (příp. přeformulovat 

pro potřeby jen ochranné výchovy mladistvých) jeho dosavadní § 39, nicméně tento 

požadavek není nutně nezbytné provést v rámci navrhované novely zákona o zvláštních 

řízeních soudních, neboť úprava je obsahově stejná. Z úpravy obsažené v zákoně č. 

109/2002 Sb. se navrhuje nepřevzít pouze ustanovení, podle něhož je státní zastupitelství 

oprávněno podávat návrh na uložení ochranné výchovy dětem umístěným v zařízení na 

základě nařízené ústavní výchovy, neboť takové pravidlo je zmatečné. Státní zástupce 

bude navrhovat uložení ochranné výchovy mladistvému pachateli nebo dítěti mladšímu 

15 let, které spáchalo čin jinak trestný, podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, 

jsou-li pro uložení takového opatření splněny podmínky, bez ohledu na to, zda je dítě 

v době řízení ve věcech mládeže v péči rodičů nebo jiné osoby, včetně ústavní výchovy. 

Část dosavadního ustanovení § 39 odst. 2 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb. nereagovala 

na přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže v roce 2003 a jeho novelizaci 

provedenou zákonem č. 383/2005 Sb. 

Dozor nad výkonem ochranné výchovy se má omezit pouze na ochrannou 

výchovu uloženou dítěti mladšímu 15 let podle hlavy III zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže, neboť jen toto řízení probíhá podle občanského soudního řádu a zákona 

o zvláštních řízeních soudních. Jde-li o ochrannou výchovou ukládanou pachateli 

provinění staršímu 15 let, řídí se činnost státního zastupitelství trestněprávní úpravou. 
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Proto se navrhuje v tomto smyslu omezení osobní působnosti pouze na civilněprávní 

oblast. Dále se navrhuje použití souhrnného pojmu „zařízení (ústav) pro děti a mládež“ a 

odvozené legislativní zkratky „ústavní zařízení“, obdobně jako pro své účely zákon 

o zvláštních řízeních soudních užívá např. pojem „zdravotní ústav“ pro zařízení 

poskytovatele zdravotních služeb. Uvedený pojem se jeví jako vhodný především pro 

svou obecnou srozumitelnost a současně pro jeho tradiční ukotvení, zejména 

v předpisech sociálního zabezpečení. Pojem „zařízení (ústav) pro děti a mládež“ užívá 

jako obecné označení např. zákon o státní sociální podpoře, zákon o životním a 

existenčním minimu, užívaly jej dlouhodobě dřívější předpisy o sociálním zabezpečení. 

Související zákon o sociálně-právní ochraně dětí v této souvislosti zavádí rovněž obecně 

srozumitelnou legislativní zkratku „ústavní zařízení“ (§ 29 odst. 1 zákona č. 359/1999 

Sb.). V odstavci 1 se současně navrhuje zakotvit výkladové pravidlo, že za ústavní 

výchovu se podle tohoto ustanovení považuje rovněž skutečnost, že se dítě v ústavním 

zařízení nachází na základě vykonatelného usnesení soudu o nařízení předběžného 

opatření, nebo z jiného důvodu. Dalším (jiným) důvodem je např. umístění dítěte na 

základě výchovného opatření podle § 13a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, dále 

umístění, kterým se nahrazuje vazba mladistvého, a rovněž tak umístění dítěte na základě 

smlouvy se zákonným zástupcem, neboť i v takovém případě se dítě v ústavním zařízení 

nachází nedobrovolně a může zde docházet k porušování jeho práv. Rozsah oprávnění 

státního zastupitelství při výkonu dozoru v navrhovaném druhém odstavci je jinak 

doslovně převzat z dosavadní úpravy s jedinou malou výjimkou výše odůvodněnou, a 
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nedochází tak k žádným změnám. Namísto dosavadního školského pojmu „ředitel 

zařízení“ se navrhuje obecný pojem „statutární orgán nebo jiná osoba oprávněná 

rozhodovat o právech a povinnostech svěřených dětí“. Podobným způsobem tuto otázku 

vyřešil zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, když pracuje s pojmem „statutární 

orgán tohoto zařízení“, jde-li o volbu lékaře v případě dětí umístěných do dětských 

domovů pro děti do 3 let věku, do školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, do zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, byla-li soudem 

nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo dětí svěřených do péče zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pro školská zařízení se touto legislativně 

technickou úpravou nic nemění, protože podle školského zákona je ředitel statutárním 

orgánem školské právnické osoby, popřípadě tento zákon uvádí, že ředitel školy a 

školského zařízení (i když není školskou právnickou osobou, ale např. příspěvkovou 

organizací) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a 

školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak. Naproti tomu v případě ostatních 

zařízení, ať již zdravotnických, tak zařízení sociálních služeb či sociálně právní ochrany 

nemusí mít statutární orgán poskytovatele označení „ředitel“, byť to bude pravidlem.  

Navrhuje se rovněž zachování funkční příslušnosti okresního státního 

zastupitelství, ačkoli do budoucna by bylo na místě změnit funkční příslušnost a výkon 

dozoru svěřit krajským státním zastupitelstvím. Neboť při výkonu dozoru v tak malých 

obvodech, jaké představují soudní okresy, je vyšší korupční riziko a současně se jedná o 

výjimku z obecných pravidel. Dozor nad výkonem vazby a trestu i nad výkonem 
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zabezpečovací detence (která je ostatně ochrannou výchovou svého druhu) totiž 

vykonává vždy krajské státní zastupitelství, přičemž platí, že děti by měly mít zajištěnu 

stejnou nebo vyšší míru ochrany a nikoli nižší, jakou představuje svěření této 

kompetence okresním státním zastupitelstvím. 

Navrženou úpravu považujeme za naprosto nezbytnou i s ohledem na potřebu 

důsledného naplnění a provedení pravidla, uvedeného v § 4 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, podle něhož státní zastupitelství v rozsahu, za 

podmínek a způsobem stanoveným zákonem vykonává dozor nad dodržováním právních 

předpisů v místech, kde se vykonává … ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných 

místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda. Neboť podle 

platné právní úpravy státní zastupitelství nemůže tento dozor realizovat, jak bylo 

uvedeno, ve všech místech, kde se vykonává ústavní výchova (domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, dětské domovy pro děti do tří let, zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc), ani v dalších místech, kde může být omezována osobní svoboda dětí, 

zejména v důsledku jejich umístění do pobytových zařízení, jaká představují např. 

střediska výchovné péče, či v důsledku nařízení výchovného opatření podle zmíněného § 

13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K § 34, § 467 odst. 1 a § 472 

V úpravě místní příslušnosti v řízení o svéprávnosti § 34 zákona o zvláštních 
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řízeních soudních stanoví: „Pro řízení je příslušný obecný soud toho, o jehož 

svéprávnosti se rozhoduje. Je-li tato osoba bez svého souhlasu umístěna ve zdravotním 

ústavu nebo je-li umístěna v zařízení uvedeném v § 84, je příslušný soud, v jehož obvodu 

je tento ústav.“. V úpravě místní příslušnosti soudu v řízení ve věcech péče soudu o 

nezletilé pak § 467 odst. 1 stanoví: „(1) Pro řízení je příslušný obecný soud nezletilého.“ 

V rámci úpravy řízení o svéprávnosti v § 34 a násl. navrhujeme vyjádřit,  

že soud současně zahájí také řízení ve věcech rodičovské odpovědnosti podle § 466 

písm. e), je-li ten, o jehož svéprávnosti se rozhoduje, rodičem, který má a může 

vykonávat rodičovskou odpovědnost ve vztahu k nezletilému dítěti, které není plně 

svéprávné, a že obě tato řízení současně spojí ke společnému řízení (§ 112 o. s. ř.). 

V rámci úpravy řízení ve věcech péče soudu o nezletilé navrhujeme v úpravě místní 

příslušnosti soudu v § 467 odst. 1 zakotvit, že pro takové řízení je místně příslušný také 

soud, který rozhoduje o svéprávnosti. 

Dále požadujeme doplnit v § 472 nový odstavec, který by měl znít: 

„Rozhoduje-li soud ve společném řízení o omezení svéprávnosti rodiče a 

současně o jeho rodičovské odpovědnosti, může omezit výkon rodičovské odpovědnosti 

pouze v těch věcech a v tom rozsahu, v jakém omezil i jeho svéprávnost.“ 

Odůvodnění: Podle § 865 odst. 2 občanského zákoníku platí, že „rozhodne-li 

soud o omezení svéprávnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho rodičovské 

odpovědnosti.“. V úvahu zde přichází rozhodnutí o pozastavení výkonu rodičovské 

odpovědnosti nebo o omezení rodičovské odpovědnosti, případně rozhodnutí o 

 

 

 

Akceptováno. 

Pro účely rozhodování 

o rodičovské odpovědnosti 

toho, o jehož svéprávnosti se 

rozhoduje, bude zakotvena 

příslušnost soudu, jenž 

rozhoduje o svéprávnosti. 

Rovněž bude zpřesněna úprava 

rozsahu omezení svéprávnosti 

v oblasti rodičovské 

odpovědnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB5HW56U)



30 
 

zachování výkonu povinnosti a práva péče o dítě nebo o zachování práva osobního styku 

s dítětem podle § 868 odst. 2 občanského zákoníku. Z dikce občanského zákoníku je 

zřejmé, že omezení svéprávnosti i omezení rodičovské odpovědnosti, popř. pozastavení 

jejího výkonu, mají být předmětem jednoho řízení.  

Zákon o zvláštních řízeních soudních však vzájemnou úzkou vazbu obou řízení  

(ve věci omezení svéprávnosti rodiče a ve věci jeho rodičovské odpovědnosti) nijak 

nereflektuje. Zejména však obsahuje zásadní formální překážku pro naplnění úmyslu 

zákonodárce, když v obou typech řízení je jinak upravena místní příslušnost. 

V ustanovení § 4 odst. 2 je zakotveno, že „obecným soudem nezletilého účastníka, který 

není plně svéprávný, je soud, v jehož obvodu má nezletilý  

na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících 

skutečností, své bydliště.“. Místní příslušnost soudu pro řízení ve věcech péče soudu 

o nezletilé, kam patří též věci rodičovské odpovědnosti, je pak stanovena v § 467 odst. 1 

tak, že  „pro řízení je příslušný obecný soud nezletilého dítěte.“ Naproti tomu pro řízení o 

svéprávnosti je podle § 34 „příslušný obecný soud toho,  

o jehož svéprávnosti se rozhoduje. Je-li tato osoba bez svého souhlasu umístěna  

ve zdravotním ústavu nebo je-li umístěna v zařízení uvedeném v § 84, je příslušný soud, v 

jehož obvodu je tento ústav.“. 

V řadě případů tak může docházet k tomu, že zákonem je založena jiná místní 

příslušnost soudu, který má rozhodovat o omezení svéprávnosti, a jiná soudu, který by 

měl rozhodovat o rodičovské odpovědnosti, což však je v rozporu s logickým 
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požadavkem § 865 občanského zákoníku, že soud má o těchto věcech rozhodovat 

zároveň. V důsledku toho podle poznatků Ministerstva práce a sociálních věcí dochází u 

některých soudů k oddělování těchto řízení, což není žádoucí. 

Cílem navrhované novelizace je promítnout hmotněprávní úpravu v ustanovení § 

865 odst. 2 občanského zákoníku do procesní úpravy řízení o svéprávnosti a řízení  

ve věcech péče soudu o nezletilé v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Navrhovanou 

úpravou bude zabráněno tomu, aby v praxi docházelo k rozdílnému postupu soudů, a k 

oddělování řízení ve věci omezení svéprávnosti člověka, který je rodičem nezletilého 

dítěte, jež není plné svéprávné, od rozhodování o tom, jaký dopad má omezení 

svéprávnosti tohoto člověka na rozsah jeho rodičovské odpovědnosti a na výkon jeho 

rodičovské odpovědnosti. Na stranu druhou je nezbytné jasně stanovit, že k zásahu do 

rodičovské odpovědnosti může dojít pouze tehdy, jestliže osoba, o jejíž svéprávnosti se 

rozhoduje, je rodičem, neboť v současnosti se lze setkat s případy, kdy opatrovnický 

soud jaksi preventivně pozastaví, podstatným způsobem omezí nebo dokonce tuto osobu 

zbaví pro futuro rodičovské odpovědnosti včetně práva péče i v případě, kdy dosud 

rodičem vůbec není, a to i tehdy, kdy tu žádné dítě není ani počato. Rozhoduje tedy o 

zásahu do rodičovské odpovědnosti, aniž vůbec může jakkoli posoudit případné 

rodičovské kompetence. Vedle toho se lze setkat i s případy, kdy soud, rozhodující o 

omezení svéprávnosti rodiče již narozeného dítěte v poměrně úzkém rozsahu, současně 

rozhodne o pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti v rozsahu, který zásadně 

nekoresponduje současnému omezení svéprávnost. Proto požadujeme, aby v ustanovení 
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§ 472, pojednávajícím o náležitostech rozhodnutí, bylo jasně stanoveno, že rozhoduje-li 

soud ve společném řízení o omezení svéprávnosti rodiče a současně o jeho rodičovské 

odpovědnosti, může omezit výkon rodičovské odpovědnosti pouze v těch věcech a v tom 

rozsahu, v jakém omezil i jeho svéprávnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K § 431 

Ustanovení § 431, které upravuje okruh účastníků řízení ve věcech osvojení, 

navrhujeme doplnit o nový odstavec 4 v následujícím znění: 

„(4) Orgán sociálně-právní ochrany dětí může vstoupit do zahájeného řízení  

ve věcech osvojení, jestliže nepodal soudu návrh na zahájení řízení a ani nebyl v tomto 

řízení jmenován opatrovníkem dítěte.“. 

Odůvodnění: Navrhuje se umožnit, aby orgán OSPOD mohl vstoupit do řízení ve 

věcech osvojení v rozsahu podle § 427 v případě, že by OSPOD v takovém řízení nebyl 

v postavení navrhovatele (v řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení) ani 

v postavení opatrovníka dítěte. K takové situaci může spíše výjimečně dojít jednak 

v důsledku toho, že návrh na rozhodnutí o tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení, 

může podat jeden z rodičů dítěte proti druhému rodiči (zejména v případě tzv. 

„nepravého“ osvojení manželem nebo manželkou rodiče), jednak v důsledku toho, že 

opatrovníkem dítěte soud jmenuje OSPOD zpravidla (viz § 434 odst.1 zákona 

o zvláštních řízeních soudních a § 807 odst. 1 občanského zákoníku), což znamená, že 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak.  

 

Vnitřní a kancelářský řád pro 

okresní a krajské soudy bude 

doplněn o povinnost zasílat 

rozhodnutí příslušnému orgánu 

sociálně právní ochrany dětí. 
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v odůvodněných případech může být opatrovníkem dítěte jmenována jiná osoba než 

OSPOD. Je přitom žádoucí, aby se OSPOD mohl účastnit všech řízení ve věcech 

osvojení, neboť osvojované dítě vede ve své evidenci a disponuje důležitými poznatky o 

dítěti, jeho rodičích a dalších osobách blízkých dítěti. Může proto významně přispět např. 

k posouzení otázky, zda je tu někdo z blízkých příbuzných dítěte, kdo by byl schopen a 

ochoten o dítě pečovat, což je zásadní z hlediska případného osvojení dítěte ve smyslu § 

822 odst. 1 občanského zákoníku a § 422 zákona o zvláštních řízeních soudních. V řízení 

o určení, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení, je zase účastenství OSPOD zásadní z 

hlediska posouzení splnění podmínek zjevného nezájmu o dítě, neboť v souladu s § 820 

občanského zákoníku se může o zjevný nezájem rodiče o dítě jednat pouze za 

předpokladu, že OSPOD poskytl rodiči poučení o možných důsledcích jeho nezájmu o 

dítě a zároveň také poradenství a pomoc za podmínek stanovených zákonem č. 359/1999 

Sb. V řízení o návrhu rodičů, kteří dali souhlas k osvojení, na vydání dítěte se OSPOD 

může vyjádřit k otázce, zda je v souladu se zájmy dítěte, aby předáno z péče před 

osvojením do péče rodičů apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K § 466 

Požadujeme upravit výčet věcí, v nichž se rozhoduje v rámci řízení ve věcech 

péče soudu o nezletilé takto: 

„V řízení soud rozhoduje zejména ve věcech 
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a) jména a příjmení nezletilého dítěte, 

b) péče o nezletilé dítě, 

c) výživy nezletilého dítěte, 

d) styku s nezletilým dítětem, 

e) rodičovské odpovědnosti, 

f) poručenství, 

g) opatrovnictví nezletilého dítěte, 

h) předání nezletilého dítěte, 

i) navrácení nezletilého dítěte, 

j) pro nezletilé dítě významných, na nichž se rodiče nebo jiné osoby podle 

občanského zákoníku nemohou dohodnout, 

k) souhlasu s právním jednáním nezletilého dítěte, zásahu do integrity 

nezletilého, který dovršil čtrnáct let, pokud nezletilý zákroku odporuje, nebo pokud si 

zákrok přeje, avšak s jeho provedením nesouhlasí jeho zákonný zástupce, 

l) zastupování nezletilého dítěte, jde-li o souhlas k právnímu jednání, které se 

týká existujícího i budoucího jmění dítěte, nebo nedohodnou-li se osoby oprávněné dítě 

zastoupit, 

m) péče o jmění nezletilého dítěte, souhlasu s použitím majetku dítěte a 

o odměně za správu jmění, 

n) ústavní výchovy nezletilého dítěte a jiných výchovných opatření, 

o) ochranných opatření, 

 

 

Akceptováno částečně.  

 

Písmena k), m) a o), která jsou 

nesprávná nebo zmatečná, 

budou zrušena. Ve zbylých 

ohledech se považuje za 

dostatečné zjištění, že výčet 

typů řízení v předmětném 

ustanovení § 466 je 

demonstrativní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB5HW56U)



35 
 

p) o) pěstounské péče, 

q) p) určení data narození nezletilého dítěte, 

r) q) přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti, 

s) r) přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného zástupce k samostatnému 

provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti.“. 

Odůvodnění: Doplnění písm. j) požadujeme z důvodu, že k neshodě 

o významných záležitostech dítěte může dojít nejen při kolizi názoru mezi rodiči, kteří 

jsou zákonnými zástupci dítěte navzájem, ale rovněž tak může dojít ke kolizi názorů 

dvou poručníků. V tomto směru lze odkázat také na § 926 občanského zákoníku, podle 

něhož přísluší-li péče o dítě a jeho ochrana nebo péče o jeho jmění na základě rozhodnutí 

soudu jiné osobě než rodiči, rozhodne soud na návrh některých  

ze zúčastněných, pokud se nemohou rodič a jiná osoba o výkonu péče dohodnout. 

Vypuštění dosavadního znění písm. k) požadujeme z důvodu, popisovanému 

výstižně i v literatuře (srov. Komentář k z. ř. s. nakladatelství C. H. Beck, str. 931) - 

Podle znění názvu těchto řízení by se mělo jednat o situace, kdy nezletilé dítě samo jedná 

a k tomuto jednání je dáván souhlas. Občanský zákoník však nestanoví, že by tento 

souhlas či přivolení měl dávat soud (viz § 32 občanského zákoníku), kromě přivolení 

souhlasu a odvolání souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování 

obchodního závodu nebo jiné obdobné výdělečné činnosti, což je však samostatná 

skupina věcí péče soudu o nezletilé [viz § 466 písm. s)]. Nabízela by se odpověď, že se 

mělo patrně jednat o souhlasy s právními jednáními učiněnými za nezletilého, ale ta jsou 
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předmětem zvláštních řízení (např. řízení ve věcech péče o jmění dítěte). Proto není příliš 

zřejmé, o kterých věcech by zde měl soud rozhodovat. Proto považujeme dosavadní znění 

za zmatečné a současně nadbytečné. 

Naopak do stávajícího znění písm. k) požadujeme doplnit rozhodování podle 

§ 100 občanského zákoníku, tedy v případě, kdy čtrnáctiletý a starší nezletilý odporuje 

zásahu do integrity, s nímž zákonný zástupce souhlasí, či naopak v případě, kdy si takový 

nezletilý zásah přeje a naopak s ním nesouhlasí zákonný zástupce. Tyto situace jsou dnes 

doktrínou i praxí podřazovány pod řízení podle písmene j), který však vyžaduje, aby se 

jednalo o věc pro dítě významnou, ačkoli některé zásahy do integrity za takové nelze 

považovat. 

V doplnění písmene l) o řízení ve věcech zastupování dítěte, požadujeme upřesnit 

z důvodu požadavků právní jistoty, že se jedná o situace, kdy rodiče (popř. poručník) 

potřebují k právnímu jednání týkajícímu se nakládání se jměním dítěte schválení soudu, a 

dále o situace, kdy dochází k rozporům při zastoupení mezi rodiči navzájem, nebo mezi 

rodičem popř. rodiči, kteří jsou zákonnými zástupci dítěte a jejich rodičovská 

odpovědnost nebyla v tomto rozsahu omezena, a opatrovníkem jmenovaným ad hoc 

(tedy nikoli, jde-li o opatrovníka pro správu jmění, neboť tam je rodičovská odpovědnost 

v rozsahu kompetencí takového opatrovníka podle § 905 odst. 1 občanského zákoníku 

omezena ex lege), nebo mezi rodičem, který je zákonným zástupcem, a smluvním 

zástupcem ve smyslu § 894, a nakonec i mezi zákonným zástupcem (rodičem či 

poručníkem) a subjektem, který je oprávněn dítě zastoupit na základě jiného právního 
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předpisu, ačkoli v takovém rozsahu nebyl rodič popř. poručník omezen (jedná se typicky 

o oprávnění statutárního orgánu ústavního zařízení pro péči o děti a mládež, do jehož 

péče dítě svěřil soud, v důsledku čehož je statutární orgán oprávněn zastoupit dítě 

v běžných záležitostech, avšak současně nebývá jakkoli omezena v takovém rozsahu 

rodičovská odpovědnost). Z uvedeného je současně zřejmé, že se musí jednat o řízení 

návrhová (neboť oprávnění právně jednat nelze jednomu z rodičů, opatrovníku ad hoc, 

poručníku, popř. jinému subjektu vnucovat, pakliže jednat nechce). Upřesnění je 

nezbytné i proto, že ze stávajícího znění není zřejmé, zda se nemůže jednat o určitou 

alternativu k řízení ve věcech opatrovnictví nezletilého dítěte, kdy by snad mohl soud 

jménem dítěte právně jednat jakoby sám, aniž by za tím účelem jmenoval opatrovníka.  

Požadujeme formulační úpravu písmene m), kde je dnes uvedena obecně péče o 

jmění dítěte. Jde-li však o jmenování opatrovníka pro správu jmění dítěte, bude 

rozhodováno v řízení podle písmene g) (opatrovnictví), nemohou-li se dohodnout rodiče 

o podstatných záležitostech při správě jmění, bude rozhodováno podle písmene j), půjde-

li o právní jednání, týkající se jmění dítěte, bude se rozhodovat zpravidla v řízení podle 

písmene l) (zastoupení dítěte), popř. ve věcech poručenství nebo opatrovnictví. Ze všech 

v úvahu přicházejících možností tak zbývají jen navržené situace souhlasu s použitím 

majetku dítěte a rozhodování o odměně za správu jmění. 

Požadujeme vypuštění dosavadního písmene o), neboť ve věcech péče soudu o 

nezletilé opatrovnický soud nikdy nerozhoduje o ochranných opatřeních. Zákonodárce 

měl patrně na mysli rozhodování o uložení opatření dítěti mladšímu 15 let podle § 93 
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zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, která jsou obdobná 

„výchovným opatřením“ a „ochranným opatřením“, která může soud pro mládež uložit 

pachateli staršímu 15 let v trestním řízení (vedle opatření „trestních“, která u dětí 

mladších 15 let nepřicházejí v úvahu), avšak v případě dětí mladších 15 let tento zákon 

nepoužívá pojem „výchovná“ či „ochranná opatření“, ale používá pouze souhrnný pojem 

„opatření“. Takové řízení sice probíhá v režimu občanského soudního řízení, avšak 

nikoli, jak již bylo uvedeno, v rámci řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Výkladový 

problém, který vznikl po přijetí zákona o zvláštních řízeních soudních, tedy zda nadále 

bude možné aplikovat na řízení ve věcech dětí mladších 15 let podle zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže podpůrně pravidla civilního nesporného řízení, nebo bude řízení 

vedeno jen podle pravidel sporného procesu, bude odklizen navrhovaným novým 

odstavcem 2 v § 1 zákona o zvláštních řízeních soudních. (Obecná část tohoto zákona se 

použije také na řízení, která jsou upravena jinými právními předpisy, pokud na užití 

předpisů upravujících občanské soudní řízení odkazují), neboť § 96 zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže obsahuje právě takové ustanovení: Nestanoví-li tento zákon jinak, 

postupuje soud pro mládež v řízení podle této hlavy podle předpisů upravujících 

občanské soudní řízení.  

Písmena § 466 počínajíc stávajícím písmenem p) by bylo třeba přeznačit. 

V návaznosti na to by pak bylo nezbytné také provést legislativně technickou změnu 

v odkazech v § 468 odst. 2 a v navrhovaném znění § 471 odst. 1. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 
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K § 474 odst. 1 a § 503 odst. 1 písm. d) 

V rámci úpravy úkolů soudu při péči o nezletilé v § 474 odst.1 zákona 

o zvláštních řízeních soudních se zakládá soudu oprávnění uložit rodičům na dobu 

nejvýše tří měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo 

rodinné terapii, nebo jim nařídit setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie. 

Navrhujeme toto oprávnění soudu rozšířit tak, aby soud mohl rodičům uložit povinnost 

setkání také s jiným poskytovatelem poradenské pomoci nebo jiné odborné pomoci, 

neboť není důvod, aby tato možnost byla omezena pouze na odborníky z oboru 

pedopsychologie. Ostatně již podle platné zákonné úpravy § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 

359/1999 Sb. může soud uložit dítěti, rodičům nebo jiné osobě odpovědné za výchovu 

dítěte výchovné opatření spočívající v povinnosti využít odbornou poradenskou 

pomoc. Navrhujeme proto § 474 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních doplnit 

takto: 

„(1) Za účelem ochrany zájmu dítěte soud vede rodiče k nalezení smírného 

řešení. Soud může rodičům uložit na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním 

smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo jim nařídit setkání  

s odborníkem v oboru pedopsychologie nebo jiným poskytovatelem odborné pomoci.“. 

Obdobným způsobem pak navrhujeme doplnit rovněž ustanovení § 503 odst. 1  

písm. d), pokud jde o úpravu dalších opatření soudu v rámci výkonu rozhodnutí o péči o 

nezletilé děti. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak.  

Najisto bude postaveno širší 

oprávnění soudu, který může 

rodičům uložit setkání 

s poskytovatelem odborné 

pomoci. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

Doplnění úpravy řízení ve věcech péče soudu o nezletilé 

Do úpravy řízení ve věcech péče soudu o nezletilé v § 466 a násl. zákona 

o zvláštních řízeních soudních navrhujeme doplnit nové ustanovení v tomto znění: 

„§ xxx 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí může vstoupit do zahájeného řízení, 

ve věcech péče soudu o nezletilé, jde-li o uložení zvláštního opatření při výchově dítěte, o 

ústavní výchovu, o určení data narození nebo jde-li o pozastavení, omezení nebo zbavení 

rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu, jestliže nepodal soudu návrh na zahájení 

řízení a ani nebyl v tomto řízení jmenován opatrovníkem dítěte.“. 

Odůvodnění: Obdobně jako se navrhuje umožnit OSPOD vstoupit do zahájeného 

řízení ve věcech osvojení se navrhuje rovněž umožnění vstupu OSPOD do některých 

řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, opět za předpokladu, že OSPOD není v takovém 

řízení v postavení navrhovatele nebo opatrovníka dítěte. Okruh řízení, do kterých by 

OSPOD po jejich zahájení mohl vstoupit, se navrhuje vymezit ve stejném rozsahu, 

v jakém se podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o zvláštních řízeních soudních umožňuje 

vstup státního zastupitelství do zahájeného řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Jedná 

se tedy o řízení, ve kterých může mít rozhodnutí soudu dopad do trvání a rozsahu 

rodičovské odpovědnosti rodičů k dítěti (pozastavení, omezení, omezení výkonu a 

zbavení rodičovské odpovědnosti, nařízení, zrušení, prodloužení ústavní výchovy), dále o 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak.  

 

VKŘ bude doplněn o povinnost 

soudu zaslat rozhodnutí v těchto 

věcech příslušnému OSPOD.  
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řízení ve věci zvláštních opatření soudu při výchově dítěte podle § 924 a násl. 

občanského zákoníku a řízení o určení data narození dítěte. Ve všech těchto řízeních 

může OSPOD napomoci k tomu, aby byly zjištěny a posouzeny všechny skutečnosti a 

okolnosti, které jsou podstatné pro rozhodnutí soudu – ať už jde o splnění zákonných 

podmínek pro zásah soudu do rodičovské odpovědnosti (překážky bránící rodiči ve 

výkonu rodičovské odpovědnosti, závažné zanedbávání nebo zneužívání výkonu 

rodičovské odpovědnosti, neplnění povinností rodiče vyplývajících z jeho rodičovské 

odpovědnosti), anebo o posouzení podmínek pro nařízení ústavní výchovy dítěte 

(neúspěšnost dříve přijatých opatření, vážné ohrožení nebo narušení výchovy dítěte, 

nemožnost svěření dítěte do náhradní péče fyzické osoby) apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Doplnění úpravy řízení ve věcech péče soudu o nezletilé 

Do úpravy řízení ve věcech péče soudu o nezletilé v § 466 a násl. zákona 

o zvláštních řízeních soudních navrhujeme doplnit nové ustanovení v tomto znění:  

„§ xxx 

Bylo-li řízení ve věci péče soudu o nezletilé zahájeno na návrh orgánu sociálně-

právní ochrany dětí, je soud povinen přezkoumat náležitosti návrhu stanovené zákonem o 

sociálně-právní ochraně dětí. V případě, že návrh neobsahuje všechny stanovené 

náležitosti, vyzve předseda senátu usnesením orgán sociálně-právní ochrany dětí k 

doplnění návrhu a stanoví lhůtu pro toto doplnění.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Navrhovaný princip již 

nepochybně platí i za stávající 
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Odůvodnění: Do úpravy řízení ve věcech péče soudu o nezletilé se navrhuje 

vložit ustanovení, které je obdobné bývalému ustanovení § 178 odst. 4 o.s.ř., ve znění 

zákona č. 401/2012 Sb. (účinné do 31. 12. 2013). Uvedené ustanovení o.s.ř. navazovalo 

na úpravu povinností OSPOD (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) 

v souvislosti s podáním návrhu soudu na vydání rozhodnutí, kterým se zasahuje do trvání 

a rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo které může vést k odebrání dítěte z péče rodičů. 

Tyto povinnosti jsou zakotveny v § 14 odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., na základě 

kterého je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen před podáním návrhu soudu 

podrobně zkoumat situaci dítěte a jeho rodiny, projednat s rodiči důvody, pro které má 

dojít k podání návrhu soudu, uspořádat v této věci případovou konferenci, uskutečnit 

opatření sociálně-právní ochrany vyplývající z vyhodnocení situace dítěte a 

individuálního plánu ochrany dítěte a zvážit uložení výchovných opatření s hodnocením 

výsledků jejich využití. Součástí návrhu OSPOD k soudu pak musí být zpráva pro soud o 

splnění a realizaci výše popsaných opatření, a v případě návrhu OSPOD na umístění 

dítěte do náhradní ústavní nebo rodinné péče musí být součástí návrhu také vyhodnocení, 

že důvodem podání návrhu nejsou pouze nedostatečné bytové poměry nebo majetkové 

poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, jestliže jsou jinak 

rodiče nebo tyto osoby způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plní povinnosti 

vyplývající z jejich rodičovské odpovědnosti (v souladu s úpravou § 971 odst. 3 

občanského zákoníku). Jedná se tedy o zvláštní náležitosti návrhu OSPOD soudu nad 

rámec obecných náležitostí návrhu soudu podle § 43 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř. Soud by 

úpravy. 
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proto měl ověřit, zda návrh OSPOD obsahuje i tyto zvláštní zákonné náležitosti, stejně 

jako posuzuje náležitosti návrhu stanovené v o.s.ř., a v případě jejich absence vyzvat 

OSPOD k jejich doplnění postupem obdobným § 43 o.s.ř. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K části třetí 

K bodům 3 a 4 

 Doporučujeme ponechat ustanovení § 9 odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích 

v původním znění. Navrhované změny by podle našeho názoru znamenaly nežádoucí 

omezení práva na soudní ochranu, neboť by byly nespravedlivé vůči těm osobám, které se 

nedokáží výši poplatku spočítat, např. omylem uhradí poplatek v nižší výši (než jedna 

polovina). Současně se domníváme, že navrhované změny nepřispívají k právní jistotě 

účastníků soudních řízení, neboť lze předpokládat potíže spojené s identifikací plateb 

nebo zasláním plateb na nesprávné účty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částečně akceptováno. 

 

 

 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K části první 
K bodu 22 
 
Návrh zavádí ustanoveními § 343 a 344 tzv. „vyklizení s náhradou“. 
 
Ačkoliv v důvodové zprávě je potřebnost této úpravy zdůvodněna nutností soudů 
rozhodovat v intencích § 768 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, tedy v případě, že 

Vysvětleno. 
Platná právní úprava skutečně 
upravuje pouze bytové náhrady 
v případě rozvedených 
manželů.  
Na druhou stranu z toho nelze 
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jednomu z rozvedených manželů byla přiznána náhrada za ztrátu práva v podobě 
náhradního bydlení, z návrhu normativního textu však již výslovně nevyplývá, že by 
vyklizení s náhradou platilo pouze a jen pro tento specifický případ.  
Pokud by bylo do o.s.ř. zavedeno ustanovení o vyklizení s náhradou, aniž by současně 
také došlo k upřesnění, že se uvedená úprava výkonu rozhodnutí vztahuje výlučně jen 
na případy tohoto druhu, mohlo by v praxi docházet k rozšíření použití tohoto 
ustanovení na obecné možnosti takového způsobu výkonu rozhodnutí. To by však bylo 
v kolizi s platnou úpravou hmotného práva, neboť zákonodárce zajišťování bytových 
náhrad při skončení nájmu bytu záměrně vypustil.  
 
S ohledem na uvedené požadujeme upřesnění textu ustanovení § 343 a 344. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

dovozovat, že by mohlo být 
přistoupeno k této formě 
výkonu rozhodnutí kdykoliv 
bez ohledu na hmotně právní 
situaci. V této souvislosti je 
důležité zdůraznit, že procesní 
právo slouží k ochraně, 
zajišťování a prosazování 
práva hmotného. Jinými slovy 
řečeno, uplatňování práva 
procesního je neodmyslitelně 
spjato s uplatňováním práva 
hmotného, z čehož lze 
spolehlivě dovodit, že aplikace 
navrhovaných § 343 a 344 
bude připadat v úvahu pouze za 
těch situací, kdy to hmotné 
právo předvídá. Což bude 
primárně v případě 
rozhodování soudů v intencích 
§ 768 odst. 1 a 2 občanského 
zákoníků, ovšem nelze ani 
vyloučit, že by tato forma 
výkonu rozhodnutí byla 
sjednání ve smlouvě (což 
současná právní úprava 
nevylučuje). Z toho důvodu  se 
kloní Ministerstvo 
spravedlnosti k ponechání 
navrhované právní úpravy 
v její původní obecné podobě. 
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Důvodová zpráva byla 
doplněna. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 
K části první čl. I bodu 5: Doporučujeme částky navrženého zvýšení jistoty 
přiměřeně snížit, např. na 20 tisíc Kč a 100 tisíc Kč v případě věcí týkajících se 
vztahů mezi podnikateli. I když chápeme důvody předkladatele, které ke zvýšení 
jistoty vedly, nemělo by to mít negativní vliv na vymahatelnost práva. Navržené 
částky považujeme za nepřiměřené.  

 
Doporučující. 
 

Vysvětleno.  

Nedomníváme se, že by dané 
ustanovení mělo zásadní vliv 
na vymahatelnost práva. Pokud 
panuje obava nad tím, že by 
soud požadoval vyšší jistotu i 
v případě, že předběžné 
opatření bylo odmítnuto 
z formálních důvodů, 
postupem dle § 75a, není tomu 
tak. Navrhovaná změna míří 
primárně na případy, kdy se 
navrhovatel domáhá opětovně, 
poté, co se tím již soud zabýval 
a návrh zamítl. Pokud soud 
odmítne návrh na vydání 
předběžného opatření 
z důvodu, že návrhu chybí 
formální náležitost, 
navrhovatel bude mít i nadále 
možnost podat „upravený 
návrh“, aniž by na něj dopadala 
povinnost zvýšené jistoty. 

 
Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Zásadní připomínky:  
1. K části první, změna občanského soudního řádu, novelizační bod 5 (§ 75b):  

Není úplně vhodné do zákona vkládat rozhodnutí o stejném návrhu na zatímní 

1. Akceptováno jinak. 
 
Navrhované ustanovení bude 
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úpravu poměrů v této podobě. Rozhodnutí v téže věci trpí nedostatkem procesní 
podmínky res iudicata (věc rozsouzená), proto je vhodnější ponechat jen obdobnou 
úpravu poměrů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zpřesněno a použije se při 
splnění následujících 
kumulativních podmínek: 
1. ve věcech týchž účastníků, 
2. požaduje-li se z obdobných 
důvodů, 
3. stejná nebo obdobná zatímní 
úpravu poměrů. 
Nepoužije se, byl-li původní 
návrh na nařízení předběžného 
opatření odmítnut podle § 75a. 
V návaznosti na připomínku se 
reflektuje, že o věc 
pravomocně rozsouzenou 
(tutéž věc) jde v případě: 
1. totožnosti účastníků, 
a zároveň 
2. totožnosti předmětu řízení. 
Předmět řízení (sporu) je 
tvořen: 
I. věcným návrhem (žalobní 
petit), 
II. základem procesního nároku 
(skutkový obsah). 
O tutéž věc jde zásadně tehdy, 
je-li dána identita výše 
uvedených prvků. Navrhovaná 
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úprava cílí na zvláštní případy, 
u nichž je stejný nebo obdobný 
věcný návrh podložen 
odlišným skutkovým 
základem. 
Smyslem změny je předcházet 
nežádoucím účinkům návrhů, 
které lze ze zpětného pohledu 
považovat za nedůvodné 
či zneužívající. Jde přesto 
o návrhy, které jsou způsobilé 
projít testem pro nařízení 
předběžného opatření. 
Nedůvodnost či zneužívající 
povaha těchto návrhů se 
projevuje v opakovaném 
požadavku na uložení téže 
nebo obdobné povinnosti 
s odkazem na obdobný 
skutkový základ. V těchto 
případech je důvodné 
předpokládat, že předběžné 
opatření slouží spíše jako 
prostředek procesního nátlaku 
na druhou stranu ve snaze 
využít její minimální možnosti 
obrany. Z tohoto důvodu je 
voleno preventivní opatření, 
které spočívá ve zvýšení 
složené zálohy. 
Míříme tak např. na situace, 
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kdy podnikatel podal návrh na 
nařízení předběžného opatření 
požadující uložit jinému 
podnikateli zákaz dispozice 
s penězi na bankovním účtu. 
V prvním případě je důvodem 
zajištění budoucí úhrady dluhu 
o určité výši. Následně je 
opětovně podán návrh 
požadující uložení téže 
povinnosti odůvodněný 
nárůstem původního dluhu či 
jiným dluhem z téhož právního 
vztahu. V mezidobí dojde ke 
změně skutkového základu. 
Nejde tedy o tutéž věc a 
předběžné opatření může být 
vydáno, jsou-li k tomu splněny 
další podmínky. 
Navrhované zvýšení jistoty se 
má ze shora uvedených důvodů 
uplatnit pouze tehdy, je-li 
nařízení předběžného opatření 
požadováno z obdobných 
důvodů. O obdobný důvod 
nejde, je-li požadavek na 
vydání předběžného opatření 
podložen zcela jiným 
skutkovým základem (jiný 
právní titul, např. náhrada 
škody), anebo v případě 
podstatné změny okolností. 
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2. K části první, změna občanského soudního řádu, novelizační bod 7 (§ 220a): 
Není zcela zřejmé, jaký má být postup v případě, že předběžné opatření bude 
změněno postupem v rámci autoremedury (předběžné opatření dle § 452 a násl. 
ZŘS) a spis se tak vůbec nedostane k odvolacímu soudu. Obecně není zřejmý 
procesní postup, jak má odvolací soud postupovat. Ustanovení totiž hovoří i o 
předběžném opatření, které pozbylo účinků. V ustanovení není nic o tom, jak bylo 
odvolacím soudem rozhodnuto. Je tedy možné postupovat tak, že soud prvního 
stupně vydá předběžné opatření, to je napadeno odvoláním, čímž je naplněna 
premisa § 220a, dále je vzato odvolání zpět, odvolací řízení je zastaveno, předběžné 
opatření v důsledku nevyhovění ve věci samé pozbude účinků a nyní bude odvolací 
soud rozhodovat o nezákonnosti předběžného opatření? V jakém řízení? Pod jakou 
spisovou značkou? Odvolací řízení je pravomocně skončeno. Postup odvolacího 
soudu má být na návrh nebo bez návrhu? Požadujeme ustanovení ve smyslu 
připomínky upravit.  

 
 
 

3. K části druhé, změna zákona o zvláštních řízeních soudních, novelizační bod 1 
(§ 1): Navrhované doplnění § 1 nepovažujeme za vhodné. Důvodem je, že již nyní 
a jistě i do budoucna (viz např. návrh zákona, o náhradě škody v oblasti 
hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve 
znění pozdějších předpisů) bude odkazováno jinými právními předpisy na úpravu 
občanského soudního řízení, ale touto úpravou by jistě neměla být úprava založená 
na vyšetřovací zásadě. Primárně je vhodné aplikovat úpravu klasického sporného 
procesu a výjimky z tohoto procesu normovat pouze taxativně s plným vědomím 
důsledků uplatnění vyšetřovací zásady. Z důvodů výše uvedených požadujeme 
ustanovení nenovelizovat. 

 

Akceptováno. 
 

Návrh bude v návaznosti na 
připomínku zpřesněn 
následujícím způsobem: 
„Odmítne-li odvolací soud 
odvolání z důvodu, že 
napadené usnesení o 
předběžném opatření pozbylo 
účinků, zaniklo nebo bylo 
zrušeno podle § 77 odst. 2, 
současně určí, že bylo 
nezákonné, byl-li by jinak dán 
důvod pro jeho zrušení.“. 

 

 

 

Akceptováno. 

Výčet řízení, které podléhají 
podpůrné úpravě ZŘS bude 
doplněn pouze o řízení podle 
části první hlavy třetí zákona o 
soudnictví ve věcech mládeže a 
řízení podle zákona 
upravujícího veřejné rejstříky 
právnických a fyzických osob. 
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4. K části druhé, změna zákona o zvláštních řízeních soudních, novelizační bod 

14, 17, 20 (§§ 434, 469, 482):  Právní úprava navazuje na judikaturu ESLP ve věci 
Havelka v. ČR. Má-li být řešení navrhovaným postupem, je nezbytné do právní 
úpravy vymezit, kdo má být opatrovníkem jmenován. Jiný orgán sociálně právní 
ochrany dětí, který se nabízí, nemá pro řízení působnost dle předpisů o sociálně 
právní ochraně dětí. Jmenování advokáta má finanční dopady, se kterými je 
nezbytné v důsledku novelizace počítat, přičemž s ohledem na široký záběr a 
profesní činnost advokátů pak nemusí být takové jmenování vždy v zájmu 
nezletilého. Jmenování jiného opatrovníka může vést k neúměrnému zdržování 
postupu soudů a méně efektivní ochraně práv účastníka. Právní úpravu je proto 
třeba dále dopracovat tak, aby určovala, kdo má být opatrovníkem v takovém 
případě.  
 

5. K části druhé, změna zákona o zvláštních řízeních soudních, novelizační bod 
15 (§ 455):  Právní úprava musí být doplněna o pravidlo, který orgán sociálně-
právní ochrany dětí má být jmenován, aby bylo zabráněno případu, kdy se 
jmenovaný orgán sociálně-právní ochrany dětí odvolá z důvodu, že nemá ve věci 
místní působnost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno.  

Důvodová zpráva bude 
doplněna, přičemž bude 
vyjasněno, že namísto orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí, 
který podal návrh nebo podnět 
na zahájení řízení, bude 
jmenován opatrovníkem 
zpravidla jiný orgán sociálně-
právní ochrany dětí. Tento 
závěr dle našeho názoru plyne 
již ze stávajícího znění zákona 
(srov. ustanovení § 434 odst. 1 
a § 469 odst. 1). 
Současně zohledňujeme příslib 
MPSV na předložení 
související novely zákona č. 
359/1999 Sb., která 
předpokládá změnu v úpravě 
místní příslušnosti obecního 
úřadu obce s rozšířenou 
působností podle § 61 odst. 3 
zákona č. 359/1999 Sb. Podle 
ní by k výkonu opatrovnictví 
dítěte byl vždy místně 
příslušný ten obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, který 
byl jako opatrovník dítěte 
jmenován rozhodnutím soudu 
nebo jiného orgánu. 
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6. K čl. II Přechodná ustanovení: Body 3. a 4. jsou naprosto v rozporu s povahou 
přechodných ustanovení a čl. 51 Legislativních pravidel vlády. Tato ustanovení 
nikterak nenavazují na přijímanou právní úpravu, tedy nejsou přechodnými 
ustanoveními. Požadujeme dát do souladu s Legislativními pravidly vlády. 

 
 
 
 
 
 

Ke změně zákona o zvláštních řízeních soudních nad rámec navrhované novely 
7. Doplnění § 47a: Je třeba doplnit § 47a v tomto znění: „O schválení právního 

jednání opatrovance soud rozhoduje rozsudkem.“ V současné době vyplývá 
z právní úpravy nesprávně forma usnesení, které je předběžně vykonatelné. Pro 
schválení právního jednání je na místě rozsudek, které také soudy používají. 
Požadujeme právní úpravu sladit s praxí. 

Ke změně zákona o zvláštních řízeních soudních nad rámec navrhované novely  
Doplnění změny § 11 odst. 2 písm. g): Je třeba doplnit změnu § 11 odst. 2 písm. g) 
takto: „g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o 
určení otcovství po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné a navrhovatele 
v řízení o popření rodičovství,“. Tato změna je praxí dlouhodobě požadována, neboť 
soudy neví, zda mají při postupu dle § 416 zákona o zvláštních řízeních soudních 
vybírat soudní poplatek 
 

 
Akceptováno. 
Daný stav bude dán do souladu 
s legislativními pravidly.  
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
Návrh bude doplněn 
o navrhované ustanovení.  

 
 
 
Akceptováno. 
Návrh bude doplněn 
o navrhované ustanovení. 
 
 

Ministerstvo 
kultury 

K části první – změna občanského soudního řádu (Čl. I) 
Doporučujeme z hlediska větší přehlednosti spojit do jednoho bodu body 9 a 10, Neakceptováno. 
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body 15 a 16 a body 18 a 19. 
 
K části druhé – změna zákona o zvláštních řízeních soudních (Čl. I) 
Doporučujeme z hlediska větší přehlednosti spojit do jednoho bodu body 11 a 12. 

 
Doporučující. 

 
 

Ministerstvo vnitra Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 6 – k § 85 odst. 1 občanského soudního řádu: 
 Doporučujeme upravit znění navrhované nové věty v § 85 odst. 1, přičemž 
navrhujeme následující formulaci, kterou považujeme za přesnější: „Nelze-li zjistit 
bydliště fyzické osoby nebo obvod okresního soudu, v němž se zdržuje, nebo lze-li je 
zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož 
obvodu má místo trvalého pobytu, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle 
jiných právních předpisů.“. 
 
K části třetí – k § 4 odst. 1 písm. i) a § 11a zákona o soudních poplatcích: 
 Navržené znění nového ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) podle našeho názoru 
nekoresponduje se záměrem předkladatele vyjádřeným v komentáři k této změně ve 
zvláštní části důvodové zprávy. Chybí zde totiž vazba na nový § 11a, z níž by 
vyplynulo, že se jedná o situaci, kdy se nemá uplatnit osobní osvobození od soudního 
poplatku. Především pak v návrhu postrádáme doplnění ustanovení, podle nějž by měl 
dovolací soud povinnost zaplatit poplatek v případě, že je dovolání odmítáno pro 
nepřípustnost nebo zjevnou bezdůvodnost, uložit. Doporučujeme tuto úpravu do 
zákona doplnit. Z hlediska struktury zákona pak preferujeme, aby celá problematika 
byla upravena ve zvláštním ustanovení § 11a, zařazení v § 4 odst. 1 je s ohledem na 
stávající písmeno c) ne zcela vhodné. 

Zároveň dáváme obecně na zvážení nezbytnost celé navrhované změny, která 
znamená postih dovolatele jinak osvobozeného od soudního poplatku za podání 
takového dovolání, které je odmítnuto pro nepřípustnost nebo zjevnou bezdůvodnost. 

Neakceptováno. 
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Poplatek by totiž v tomto případě byl po něm vymáhán již ve chvíli, kdy bude jisté, že 
po jeho zaplacení nebude následovat další postup soud ve věci samé, půjde de facto o 
pokutu. 
 
K části třetí – k § 9 zákona o soudních poplatcích: 
1. Navržené změny mechanismu placení soudního poplatku, resp. postupu v případě 

jeho nezaplacení, považujeme za nedostatečně propracované a zdůvodněné. 
Vyhodnocení možných řešení dané problematiky ve zprávě RIA předpokládá 
snížení objemu práce na soudech, nezabývá se však tím, že po zastavení řízení pro 
nezaplacení soudního poplatku (alespoň jedné jeho poloviny) bude pravděpodobně 
následovat podání nového návrhu. V této situaci bude usnesení o zastavení řízení de 
facto pouze suplovat výzvu k zaplacení soudního poplatku – tedy pokud v usnesení 
bude uvedena potřebná výše soudního poplatku, jinak bude pouze komplikací ze 
strany soudu, ale i pro soud samotný. Doporučujeme proto vyhodnotit i tento aspekt 
problému a následně navržené řešení upravit či revidovat tak, aby bylo skutečně 
efektivní.  

2. Na str. 92 důvodové zprávy je nastíněno, že by měl být nastaven nový postup 
bezhotovostního placení soudních poplatků, je však zároveň konstatováno, že „je 
přitom věcí příslušného soudu, aby přijal taková organizační opatření, která umožní 
spolehlivé identifikování příslušné platby“. Doporučujeme, aby předkladatel 
připravil vhodné řešení, kterým by se soudy mohly přinejmenším inspirovat.         

 
  
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
Ke struktuře návrhu: 

Doporučujeme číslování článků uvést do souladu s čl. 28 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády, tedy je číslovat průběžně v textu celého návrhu. Upravit bude třeba 
v této souvislosti i znění ustanovení o účinnosti.  
 
K čl. II bodu 2 – k přechodnému ustanovení k novele občanského soudního řádu: 

V přechodné úpravě ve věci dovolání v občanském soudním řízení není 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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případné o rozhodování podle dosavadních právních předpisů, když jde o předpis 
jediný, tedy občanský soudní řád, ale ve znění před nabytím účinnosti nyní navrhované 
novely. 
 
K části třetí – k přechodnému ustanovení k novele zákona o soudních poplatcích: 

Navržené znění přechodného ustanovení doporučujeme upravit, aby z něj bylo 
jednoznačně patrné, že věta druhá je výjimkou z pravidla podle věty první. Pokud je 
uvedena samostatně, může to vyvolávat otázku, podle jaké právní úpravy by se mělo u 
nových řízení postupovat (a contrario k tomu, že zákon by říkal, že podle nové úpravy 
se má postupovat u dovolání podaných po nabytí účinnosti novely). 

Zároveň doporučujeme přechodné ustanovení přepracovat i po legislativně 
technické stránce, není vhodné a přesné hovořit o dosavadních předpisech (viz výše) 
ani o vybírání poplatků podle tohoto zákona (tedy novely, ta však nabytím účinnosti 
pozbude samostatnou existenci, půjde o poplatky podle zákona o soudních poplatcích 
ve znění novely). Taktéž by v přechodném ustanovení neměla být využívána 
legislativní zkratka, doporučujeme proto hovořit výslovně o soudních poplatcích.  
 
K předkládací zprávě: 
 Doporučujeme v pátém odstavci doplnit za slova „odstraňuje se možnost 
jmenovat orgán sociálně právní ochrany dětí“ slovo „opatrovníkem“. 
 
K důvodové zprávě – ke komentáři k § 46c občanského soudního řádu: 
 Doporučujeme upravit špatně uvedený odkaz na § 46c odst. 3 neboť změna je 
ve skutečnosti prováděna v § 46c odst. 1. 
 
K důvodové zprávě – ke komentáři k § 1 zákona o zvláštních řízeních soudních: 
 Doporučujeme v poslední větě třetího odstavce doplnit za slovní označení 
zákona „o veřejných rejstřících právnických a fyzických“ slovo „osob“. 
 
K důvodové zprávě – ke komentáři k § 11 odst. 5 zákona o soudních poplatcích: 
 Doporučujeme upravit první větu týkající se podpůrných opatření a vypustit z ní 
zjevná nadbytečná (i nesprávně uvedená) slova „v případě nezletilých dětí“. 
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Ministerstvo 
zahraničních věcí 

K čl. I bodu 4 návrhu zákona: 
MZV nesouhlasí s navrženou dikcí § 48 odst. 2 písm. f) občanského soudního řádu a 
navrhuje toto nové znění uvedeného ustanovení: 
 
„f) ministerstvo, jde-li o doručování fyzickým osobám požívajícím diplomatických 
výsad a imunit v případech, kdy tyto osoby nejsou vyňaty z pravomoci českých soudů  
podle platných mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, obecného 
mezinárodního práva nebo českých právních předpisů, nebo fyzickým osobám, jimž 
má být písemnost doručena v budově nebo v místnosti chráněné diplomatickou 
imunitou. V těchto případech může ministerstvo požádat o zprostředkování doručení 
Ministerstvo zahraničních věcí.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Podle názoru MZV není Ministerstvo spravedlnosti pouze zbytečným mezičlánkem při 
doručování v uvedených případech, protože jakožto ústřední orgán státní správy pro 
soudy a státní zastupitelství by mělo sledovat soudní praxi, a to včetně plnění 
mezinárodněprávních závazků v dané oblasti. MZV navržená dikce je navíc v souladu 
s úpravou doručování obsaženou v zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém (§ 7), a to i při doplnění případů, kdy doručovat osobám chráněným 
diplomatickou imunitou nelze. Ze stávajícího znění ustanovení § 48 odst. 2 písm. f) se 
navrhovanou dikcí rovněž odstraňuje podle názoru MZV nadbytečný text „nebo 
osobám, které jsou  v bytě toho, kdo požívá diplomatické výsady a imunity“, protože je 
jeho obsah zahrnut  v textu „osobám, jimž má být písemnost doručena v budově nebo 
místnosti chráněné diplomatickou imunitou“ (ve smyslu ustanovení článku 30 
Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, vyhlášené pod č. 157/1964 Sb., požívá 
soukromé obydlí diplomatického zástupce stejné nedotknutelnosti a stejné ochrany 
jako místnosti mise).  

 

Akceptováno jinak.  
Bod 4 byl z návrhu vypuštěn. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

Připomínky: 

K návrhu zákona uplatňujeme následující připomínky legislativně technické povahy: 

K návrhu obecně  
Doporučujeme články novel zákonů uvádět v souvislém pořadí. 
 
K části čtvrté bodu 14  
V § 175g bodě 2 požadujeme za slovo „pojišťovny“ vložit slova  
„České republiky“. 
 
Dále doporučujeme změnit členění paragrafu z bodů na písmena. 
 
K části sedmé 
Doporučujeme pod nadpis doplnit označení článku.  
 
Dále doporučujeme slova „18. měsícem“ nahradit slovy „prvním dnem osmnáctého 
kalendářního měsíce následujícího“.  

 
Doporučující.  

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1) Požadujeme v § 75b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů ponechat výši jistot i pro opětovné návrhy. 

 
Odůvodnění: 
Zvýšení jistot by mělo značně negativní vliv na reálnou dostupnost vymahatelnosti 
práva pro jednotlivé občany. § 75b odst. 3 sice obsahuje výjimky, avšak pouze pro 
omezený okruh navrhovatelů. Zvyšování jistot může vést k omezení práva na 
soudní ochranu. Vypořádání se s obdobnými návrhy by měl učinit až samotný 
soud. 
 

Vysvětleno.  

Nedomníváme se, že by dané 
ustanovení mělo zásadní vliv 
na vymahatelnost práva. Pokud 
panuje obava nad tím, že by 
soud požadoval vyšší jistotu i 
v případě, že předběžné 
opatření bylo odmítnuto 
z formálních důvodů, 
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Tato připomínka je zásadní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Požadujeme, aby důvodová zpráva byla v částech týkajících se změny § 389 odst. 

1 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 
předpisů upravena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že se jedná pouze o tzv. 
nesporný rozvod, při kterém se nezjišťuje příčina rozvratu manželství (§ 757 odst. 
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
Tato připomínka je zásadní  
 

3) Doporučujeme v části první spojit novelizační body 9,10; 15,16 a 18,19. V části 
druhé body 11,12. 

 

postupem dle § 75a, není tomu 
tak. Navrhovaná změna míří 
primárně na případy, kdy se 
navrhovatel domáhá opětovně, 
poté, co se tím již soud zabýval 
a návrh zamítl. Pokud soud 
odmítne návrh na vydání 
předběžného opatření 
z důvodu, že návrhu chybí 
formální náležitost, 
navrhovatel bude mít i nadále 
možnost podat „upravený 
návrh“, aniž by na něj dopadala 
povinnost zvýšené jistoty. 

 

Akceptováno.  

Důvodová zpráva bude 
doplněna ve znění připomínky. 

 

 

 

 
Úřad vlády ČR  
 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Zásadní připomínky: 

1. K části první, Čl. I, novelizačnímu bodu 5 (§ 75b odst. 1) – Požadujeme tento 
novelizační bod vypustit. 

 
Vysvětleno.  
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB5HW56U)



58 
 

Odůvodnění: 

Navrhované zvýšení jistoty bude mít negativní vliv na reálnou dostupnost 
vymahatelnosti práva. Ustanovení § 75b odst. 3 sice obsahuje výčet, kdy není nutné 
složit jistotu, nicméně se jedná pouze o omezený okruh případů. 

Tato připomínka je zásadní. 

2. K části druhé, Čl. I, novelizačním bodům 11 a 12 (§ 389 odst. 1) – Požadujeme v 
důvodové zprávě uvést, že se předmětné ustanovení uvádí do souladu s ustanovením 
občanského zákoníku (§ 757 odst. 1), ve kterém je upraven rozvod, při kterém se 
nezjišťuje příčina rozvratu manželství (tzv. „nesporný rozvod“). 

Odůvodnění: 

V důvodové zprávě by mělo být jasně řečeno, že se jedná o sladění procesních a 
hmotněprávních předpisů. Požadované odůvodnění bude sloužit jako výkladové 
vodítko ustanovení § 389 odst. 1. 

Tato připomínka je zásadní. 

3. K části třetí, Čl. I, novelizačnímu bodu 3 (§ 9) – Požadujeme tento novelizační bod 
vypustit. 

Odůvodnění: 

Zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku je sice rozhodnutí procesní povahy, 
nicméně s hmotněprávními důsledky (např. promlčení příslušného nároku), které 
mohou ve svém důsledku znamenat i odepření ústavně zaručeného práva na soudní 
ochranu podle Listiny základních práv a svobod. V této souvislosti odkazujeme na 
judikaturu Ústavního soudu (srov. nález sp. zn. IV. ÚS 324/96), která je vedena v 
opačném duchu než navrhovaná změna zákona o soudních poplatcích. K této věci lze 
rovněž uvést nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 50/03, ve kterém se Ústavní soud 
opět vyjádřil, že „netoleruje orgánům veřejné moci a především obecným soudům 
přepjatě formalistický postup v řízení za použití v podstatě sofistikovaného 
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odůvodňování zjevné nespravedlnosti“ a že „povinnost soudů nalézat právo neznamená 
pouze vyhledávat přímé a výslovné pokyny v zákonném textu, ale též povinnost 
zjišťovat a formulovat, co je konkrétním právem, i tam, kde jde o interpretaci 
abstraktních norem a ústavních zásad“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 Připomínky: 

1. K části první, Čl. I, novelizačnímu bodu 6 (§ 85 odst. 1) – Doporučujeme vypustit 
slova „nebo lze-li je zjistit jen s velkými obtížemi,“. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že předkládané znění nepřípadně problematizuje příslušné posouzení. 
Jako vhodnější řešení se nabízí, aby obecným soudem fyzické osoby byl rovněž 
okresní soud, v jehož obvodu má tato osoba evidované místo trvalého pobytu v 
informačním systému evidence obyvatel podle jiného právního předpisu. 

2. K části první, Čl. I, novelizačnímu bodu 16 (§ 243c odst. 1) – Doporučujeme tento 
bod vypustit. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava bude mít negativní vliv zejména na délku sporných řízení. 
Šestiměsíční lhůta není nikterak nadbytečná (ač je to lhůta pořádková) ani z hlediska 
formálního či praktického. Zvláště nevhodné je tuto lhůtu rušit v souvislosti se 
současnou délkou soudních sporů, ve kterých by právě soudní rozhodovací činnost 
měla probíhat rychle a hospodárně. 

 

Ministr pro lidská 
práva a legislativu 

Zásadní připomínky: 
 

1. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 2 (§ 9 odst. 2 OSŘ: 
 

Akceptováno jinak. 
 
Bude doplněna důvodová 
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Toto ustanovení upravuje příslušnost krajských soudů mimo jiné „ve sporech týkajících 
se podnikatelských seskupení“. 
 
Toto ustanovení je neurčité. V extenzivním výkladu se podnikatelského seskupení 
„týká“ každý spor, jehož stranou je člen seskupení. Naopak v restriktivním výkladu by 
byla příslušnost krajského soudu dána pouze při aplikaci ustanovení koncernového 
práva v užším slova smyslu (je však sporné, co všechno sem spadá). Vzhledem k tomu, 
že spory o příslušnost jsou jednou z významných příčin soudních průtahů a zabraňují 
vydání rozsudku v přiměřené době, je třeba, aby ustanovení o příslušnosti byla co 
nejjasnější. 
 
Požaduji proto ustanovení konkretizovat tak, aby bylo nepochybné, na které typy 
sporů se vztahuje. Toho je možné dosáhnout například vymezením účastníků či 
označením zákonných ustanovení, která mají být aplikována. 
 
Tato připomínka je zásadní 
 

2. K části první, k § 29 OSŘ 
 
Navrhuji přidání nového odst. 5 v § 29 OSŘ: 
„(5) Soud stanoví opatrovníkem zpravidla advokáta v řízení, jehož účastníkem je 
nezletilé dítě, které nemůže být zastoupeno rodičem, kdy to vyžaduje náročnost 
případu. To neplatí, jedná-li o řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a řízení ve 
věcech osvojení.“ 
 
Odůvodnění: 
Pokud jde o zastoupení dítěte v občanském soudním řízení, ve kterém se primárně 
posuzuje otázka výchovy dítěte a rodinných poměrů dítěte, je důvodný přednostní 
výběr orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka dítěte, pokud tuto úlohu 
nemůže vykonávat rodič či osoba blízká. V ostatních typech občanského soudního 
řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, je však nezbytné zabezpečit pro dítě 
kvalifikované právní zastoupení advokátem vzhledem ke značné komplikovanosti 

zpráva, v níž bude vyjasněno, 
že úprava dopadá pouze na 
záležitosti upravené podle § 71 
a násl. zákona o obchodních 
korporacích. 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
Požadavek zůstane zakotven 
v Podnětu Rady vlády pro 
lidská práva a bude předmětem 
dalších diskuzí o širší úpravě 
povinného zastoupení 
advokátem. 
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těchto řízení, ve kterých nemá OSPOD dostatečné kapacity k hájení nejlepšího zájmu 
dítěte. Může se jednat např. o zastoupení dítěte v řízení o udělení souhlasu soudu 
s právním jednáním dítěte, které se týká existujícího nebo budoucího jmění dítěte nebo 
jednotlivé součásti tohoto jmění ve smyslu § 898 NOZ, v řízení o pozůstalosti podle § 
98 a násl. z.z.ř., v řízení o náhradě škody nebo o jiných majetkoprávních záležitostech 
apod. V těchto případech je nutné, aby bylo legislativním předpisem zaručeno, že dítě 
nebude zastupováno OSPOD či jinými subjekty, které nejsou způsobilé zajistit dítěti 
kvalifikované právní zastoupení. Zastoupení advokátem je přitom důležité nejen 
k zajištění kvalifikované ochrany nejlepšího zájmu dítěte, ale i potřebné nestrannosti.  
Ve prospěch zastoupení dítěte advokátem se vyslovil též Ústavní soud v nálezu I. ÚS 
3304/13 ze dne 19. 2. 2014, kde uzavřel, že „pokud soud ustanovuje dítěti jako straně 
sporného občanskoprávního řízení opatrovníka, měl by zpravidla s ohledem na nejlepší 
zájem dítěte ustanovit advokáta“. Zastoupení dítěte advokátem bylo dále posíleno i 
v trestně-právním řízení, kdy jej v některých případech soud obligatorně ustanoví pro 
řízení opatrovníkem dítěte.  
 

3. K § 133a občanského soudního řádu – přesun důkazního břemene 
 
Přesun důkazního břemene je důležitým aspektem procesní ochrany v případě 
diskriminace. Důvod pro přesun důkazního břemene je hlavně praktický – prokázat 
motivaci svého vlastního jednání bude z povahy věci jednodušší pro žalovaného než 
pro žalobce, neboť každý člověk z povahy věci prokáže lépe vlastní motivaci, kterou 
zná, než motivaci někoho jiného. Pro dostatečné zjištění skutečnosti, zda k diskriminaci 
došlo či nikoliv, je vhodnější nechat jednající osobu prokázat skutečný jiný než 
diskriminační motiv jejího jednání než nechávat oběť diskriminace prokazovat, že 
jednání jiné osoby bylo motivováno cílem diskriminovat, čehož ani nemusí být 
schopna. Přesun důkazního břemene tak do určité míry narovnává nerovnováhu mezi 
stranami procesu v tom, že žalobce zprošťuje povinnosti prokazovat interní pohnutky 
jednání protistrany, což jí prakticky znevýhodňuje, a naopak klade tuto povinnost na ni 
samotnou. Ústavněprávní rovnost procesních stran a rovnost zbraní v oblasti 
dokazování je tak nastavena tak, že každá strana prokazuje to, co se jí bezprostředně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
 
Otázka bude řešena v rámci 
rekodifikace civilního práva 
procesního. 
Obecně se lze však domnívat, 
že paušální zákonná úprava 
výjimek z povinnosti důkazní 
není vhodnou metodou 
regulace. Naopak se považuje 
za vhodnější ponechat možné 
uložení vysvětlovací 
povinnosti straně nezatížené 
důkazním břemenem na 
postupu soudu v závislosti na 
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týká jak navenek (projevy vůle), tak dovnitř k sobě samé (motivace těchto projevů). 
Tento postup je vhodný mj. i z důvodů celkové procesní ekonomie, tedy aby složité 
dokazování zbytečně neprotahovalo řízení. Navíc u diskriminačních sporů existuje 
výrazný veřejný zájem na zajištění rovného zacházení jako jednoho ze základních 
principů moderního právního státu, který pro ČR plyne z ústavního pořádku i 
mezinárodního práva. Proto musí existovat účinné mechanismy, jak diskriminaci 
zabránit, postihovat její pachatele a zajistit ochranu a zadostiučinění jejím obětem.  

Úprava přesunu důkazního břemene je však v současném českém právu upravena 
nerovnoměrně, neboť se v některých případech diskriminace aplikuje a v některých 
nikoliv. Důvodem je, že úprava přesunu důkazního břemene sleduje současnou úpravu 
zákazu diskriminace v právu EU a uplatní se tedy pouze v případech, kdy jej právo EU 
přímo vyžaduje – ve všech případech rasové diskriminace, ve všech případech 
diskriminace v oblasti zaměstnání a povolání a ve věcech přístupu ke zboží a službám 
na základě pohlaví. V ostatních oblastech, které nejsou právem EU upraveny a přesun 
důkazního břemene tudíž není vyžadován, k němu podle českého práva ani nedochází. 
Přitom z hlediska prokazovaní jsou jednotlivé diskriminační případy prakticky stejné, a 
tudíž ve všech případech je přesun důkazního břemene klíčový pro prokázání 
diskriminační motivace jednání žalovaného. Bez přesunu důkazního břemene jsou tedy 
možnosti oběti diskriminaci plně prokázat, tj. včetně diskriminační motivace jednání 
žalovaného, výrazně ztíženy. Právě soudní ochrana práv je přitom v boji proti 
diskriminaci klíčová, což uznává i právo EU. Oběti diskriminace se navíc ocitají 
v procesně nerovném postavení nejen vůči diskriminujícím subjektům, ale i vůči sobě 
navzájem. 

Požaduji proto přesun důkazního břemene rozšířit na všechny případy 
diskriminace podle antidiskriminačního zákona. Navrhuji následující znění: 

§ 133a 
Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze 

strany žalovaného došlo k diskriminaci podle zvláštního právního předpisu104), je 
žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. 

okolnostech konkrétního 
případu. 
Ostatně obdobný koncept tzv. 
kompenzace informačního 
deficitu procesní strany 
v civilním soudním řízení je 
soudy standardně aplikován již 
za stávající právní úpravy. 
V tomto ohledu srovnej 
například rozhodnutí NS ČR 
sp. zn. 22 Cdo 883/2010: 
„dovolací soud však konstatuje, 
že postup odvolacího soudu byl 
v souladu s právní teorií, 
pokud jde o řešení tzv. 
informačního deficitu procesní 
strany v civilním řízení. 
Obecně platí, že důkazní 
břemeno ohledně určitých 
skutečností leží na tom 
účastníku řízení, který z 
existence těchto skutečností 
vyvozuje pro sebe příznivé 
právní důsledky; jde o toho 
účastníka, který existenci 
těchto skutečností také tvrdí. V 
některých případech strana 
zatížená důkazním břemenem 
však objektivně nemá a nemůže 
mít k dispozici informace o 
skutečnostech, významných pro 
rozhodnutí ve sporu, avšak 
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______________________________________________________________ 
104) Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. K části první, bod 7 (§ 220a občanského soudního řádu) 

Vítám, že předkladatel zohledňuje problematiku, která vyvstala v souvislosti 
s judikaturou Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva (naposledy 
v případě Hanzelkovi proti ČR) ohledně opravných prostředků a následného 

protistrana má tyto informace 
k dispozici. Jestliže pak strana 
zatížená důkazním břemenem 
přednese alespoň "opěrné 
body" skutkového stavu a zvýší 
tak pravděpodobnost svých 
skutkových tvrzení, nastupuje 
vysvětlovací povinnost 
protistrany; nesplnění této 
povinnosti bude mít za 
následek hodnocení důkazu v 
neprospěch strany, která 
vysvětlovací povinnost 
nesplnila (srov. Macur, J.: 
Důkazní břemeno v civilním 
soudním řízení. Masarykova 
univerzita v Brně, 1995, s. 121 
a násl.; týž: Kompenzace 
informačního deficitu procesní 
strany v civilním soudním 
sporu. Masarykova univerzita v 
Brně, 2000).“. 

 
 
 
Akceptováno jinak. 
 
Návrh bude změněn v tom 
smyslu, že bude obecně hovořit 
o „usnesení o předběžném 
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odškodnění za nezákonné předběžné opatření. Ovšem k případům, kdy odvolací soud 
odmítne odvolání účastníka řízení proti usnesení o předběžném, jelikož toto usnesení 
mezitím pozbylo účinků, bylo zrušeno či změněno, nedochází pouze v případě usnesení 
o nařízení předběžného opatření, ale rovněž v případě usnesení o jeho prodloužení. 
Tato situace často nastává u předběžných opatření podle § 452 odst. 1 zákona o 
zvláštních řízeních soudních, jejichž doba trvání je omezena na jeden měsíc. Následně 
však právě může dojít k jeho prodloužení o další měsíc vydáním nového usnesení o 
jeho prodloužení. Za tuto dobu však často není rozhodnuto o odvolání přes zákonné 
lhůty 21 dnů. Pokud však rozhodnutí o předběžném opatření zanikne, aniž by bylo 
rozhodnuto o jeho nezákonnosti, nemůže se pak postižené osoba domáhat náhrady 
škody proti státu za nezákonné rozhodnutí. V tomto směru přitom mezi rozhodnutím o 
nařízení předběžného opatření a rozhodnutím o jeho prodloužení žádný rozdíl a určení 
nezákonnosti by se tak mělo vztahovat na obě situace. 
 
Požaduji proto doplnit do § 220a stejný postup u usnesení o prodloužení 
předběžného opatření jako u usnesení o jeho nařízení.  Navrhuji následující 
doplnění: 
 

 „§ 220a 
(1) Odvolací soud určí, že odvoláním napadené usnesení o nařízení nebo prodloužení 
předběžného opatření, které zaniklo či pozbylo účinků nebo které bylo zrušeno či 
změněno, bylo nezákonné, shledá-li porušení zákona. 
(2) Rozhoduje-li odvolací soud o určení toho, zda napadené usnesení o nařízení nebo 
prodloužení předběžného opatření bylo nezákonné, vychází ze skutkového a právního 
stavu v době vydání usnesení o nařízení nebo prodloužení předběžného opatření.“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
5. K části druhé, bodu 5 (§ 30 zákona o zvláštních řízeních soudních) 

 
Ustanovení navrhuji upravit následovně: 
„(1) Dovolání není přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé tohoto 

opatření“. Tato formulace by 
měla pokrývat i případy 
prodloužení předběžného 
opatření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. ROZPOR. 

 

Od připomínky bylo upuštěno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB5HW56U)



65 
 

zákona, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, 
pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství, nebo o 
nezrušitelné osvojení, o nařízení nebo prodloužení ústavní výchovy, o péči o dítě, o 
styku s nezletilým dítětem nebo o výživném k nezletilému dítěti. Není-li dovolání 
přípustné podle věty první proti rozhodnutí ve věci samé, není přípustné ani proti 
výroku o nákladech řízení.“ 
 
Odůvodnění 
Připomínka vychází s podnětu Rady vlády ČR pro lidská práva k některým aspektům 
soudních řízení ve věcech rodinněprávních. Na negativní důsledky nepřípustnosti 
mimořádného opravného prostředku ve většině rodinněprávních řízení dlouhodobě 
poukazují přední čeští odborníci na rodinné právo i Výbor pro práva dítěte. V současné 
době je rozhodování soudů v řízeních, která mohou mít a mají velký vliv na situaci a 
postavení nezletilých dětí, značně roztříštěné. Bez dovolání, kterým by Nejvyšší soud 
sjednotil rozhodování nižších soudů, nelze reálně předpokládat změnu.  
Absence dovolání se projevuje dále tím, že se účastníci řízení mohou jen velmi těžce 
domoci nápravy v případě, kdy je rozhodnutí druhoinstančního soud stiženo vadou, 
která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, anebo toto rozhodnutí 
spočívá v nesprávním právním posouzení věci. Někteří z nich se pak obracejí na 
Ústavní soud, který je tímto způsobem nucen provádět korekci namísto Nejvyššího 
soudu. Existuje tak již poměrně bohatá judikatura Ústavního soudu1, v níž se Ústavní 
soud vyjadřuje k nepřípustnosti dovolání a současný stav označuje napříč senáty a 
konkrétním druhem řízení za „nežádoucí a neodpovídající principům výkonu 
spravedlnosti v právním státě“.  
 

v části týkající se možné 

přípustnosti dovolání ve věcech 

výživného. 

 

Připomínka v části týkající se 

péče o dítě a styku s nezletilým 

dítětem byla změněna na 

doporučující.  

 

ROZPOR však nadále 
přetrvává v části možnosti 
podání dovolání proti 
rozhodnutí o nařízení nebo 
prodloužení ústavní výchovy.  

 
 
 
 
 

                                                            
1 Viz nález Ústavního soudu ze dne 6. února 2008, sp. zn. IV. ÚS 1181/07; nález Ústavního soudu ze dne 23. února 2010, sp. zn. III. ÚS 1206/09;  nález Ústavního soudu ze 
dne 13. dubna 2010, sp. zn. II. ÚS 485/10; nález Ústavního soudu ze dne 18. srpna 2010, sp. zn. I. ÚS 266/10; nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2010, sp. zn. I. ÚS 
2661/10; nález Ústavního soudu ze dne 5. září 2012, sp. zn. II. ÚS 1835/12; nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2012, sp. zn. I. ÚS 1484/12; nález Ústavního soudu ze 
dne 13. března 2013, sp. zn. I. ÚS 2306/12; nález Ústavního soudu ze dne 10. června 2013, sp. zn. I. ÚS 4239/12; a aktuálně nález Ústavního soudu ze dne 7. srpna 2013, sp. 
zn. II. ÚS 979/13. Většina těchto řízení se týká svěření dítěte do péče a stanovení výživného, jedno se týká tzv. kvalifikovaného nezájmu. 
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Obavy z nárůstu práce Nejvyššího soudu přitom nemohou stát v cestě občanům 
domáhajícím se svých práv, zvláště pokud se jedná o nezletilé děti. Sjednocující 
stanoviska nelze v žádném případě považovat za adekvátní náhradu dovolání, neboť 
jsou závazná pouze pro Nejvyšší soud, nikoliv pro soudy okresní a krajské. 
Sjednocující stanoviska jsou ostatně za stavu, kdy se jednotlivé případy nemohou pro 
nemožnost dovolání dostat před Nejvyšší soud, zcela nevynutitelná.  
Pokud je dovolání přípustné u rozsudku o omezení, o pozastavení nebo omezení 
výkonu nebo o zbavení rodičovské odpovědnosti, není důvod, proč by tomu např. 
v případě svěřování dítěte do náhradní rodinné péče nebo náhradní ústavní péče, které 
též představuje zásah do rozsahu a výkonu rodičovské odpovědnosti a ve svém 
důsledku vede k omezení rodičovské odpovědnosti, mělo být jinak. Dovolání by mělo 
být přípustné minimálně tam, kde se jakýmkoli způsobem zasahuje do rodičovské 
odpovědnosti či se výkonu rodičovské odpovědnosti týká. Pro zajištění ochrany práv 
dětí a sjednocení judikatury v těchto otázkách je možnost podání dovolání nezbytná. 

 
6. K části druhé, k § 471 odst. 2 zákona o zvláštních řízeních soudních 

 
Navrhuji ustanovení upravit následovně: 
(2) Ve věcech péče soudu o nezletilé rozhoduje soud bez zbytečného odkladu a s 
největším urychlením, nejpozději do 6 měsíců od zahájení řízení. Ve věcech určení 
jména a příjmení nezletilého dítěte a opatrovnictví nezletilého dítěte rozhodne soud 
ve lhůtě do 30 dní od zahájení řízení. Řízení je možno prodloužit jen tehdy, pokud 
nebylo možné z vážných důvodů a objektivních příčin skončit v zákonem stanovené 
lhůtě důkazní řízení ve věci samé. 
 
Odůvodnění: 
Povinnost rychlého projednání věci týkající se práv dítěte bez zbytečných průtahů je 
zakotvena v řadě mezinárodně-právních dokumentů závazné i doporučující povahy (čl. 
7 Evropské úmluvy o výkonu práv dětí, bod 50 Pokynů Výboru ministrů Rady Evropy 
o justici vstřícné k dětem, judikatura Evropského soudu pro lidská práva). Zdlouhavý 
proces může mít dalekosáhlé následky pro dítě a jeho duševní rozvoj. V české zákonné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
 
V úpravě bude zakotveno, že 
soud rozhodne zpravidla do 6 
měsíců. Bude-li rozhodnuto po 
uplynutí této lhůty z příčin na 
straně soudu, bude se muset 
soud s důvody nedodržení 
pořádkové lhůty vypořádat. 
Lhůta se neuplatní, nelze-li 
z vážných důvodů 
a objektivních příčin ve lhůtě 
rozhodnout. I na tyto okolnosti 
by však mělo být v odůvodnění 
rozhodnutí odkázáno. 
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úpravě soudních řízení ve věcech rodinněprávních dosud nejsou stanoveny pevné lhůty 
pro vydání meritorního rozhodnutí soudu, ačkoliv taková úprava je standardní ve 
většině vyspělých evropských států. S ohledem na přetrvávající problémy s délkou 
soudních řízení (nejen) ve věci péče soudu o nezletilé, z nichž některé překračují i 
několik let, považuji za nezbytné, aby v ČR byla zakotvena obdobná úprava lhůt pro 
rozhodnutí soudu jako ve Slovenské republice a byla stanovena maximální lhůta 6 
měsíců, do níž musí soud rozhodnout. Tato lhůta by měla být standardem, který bude 
překročen pouze tehdy, pokud nebylo možné z vážných důvodů a objektivních příčin 
skončit v zákonem stanovené lhůtě důkazní řízení ve věci samé tak, aby byl kvalitně 
zajištěn zájem dítěte. Zkrácená lhůta 30 dnů je pak navrhuje zavést ve věcech určení 
jména a příjmení nezletilého dítěte a opatrovnictví nezletilého. Na určení jména je 
navázáno několik řízení. Vzhledem k charakteru tohoto řízení považuji za vhodné, aby 
bylo alespoň v tomto případě předejito průtahům, které se odráží na navazujících 
postupech (např. dávky sociálního zabezpečení).  
 
Navrhovaná lhůta 6 měsíců vhodně navazuje na jiná, již dnes platná ustanovení 
právního řádu, která se týkají rozhodování soudu ve věci péče soudu o nezletilé. § 460 
odst. 1 věta prvá z. ř. s.: „Bylo-li před uplynutím doby podle ustanovení § 459 odst. 1 
zahájeno řízení ve věci samé, může soud předběžné opatření na dobu nejvýše 1 měsíce 
opakovaně prodloužit tak, aby celková doba trvání předběžného opatření nepřesáhla 6 
měsíců od jeho vykonatelnosti. Poté lze dobu trvání předběžného opatření výjimečně 
prodloužit jen tehdy, nebylo-li z vážných důvodů a objektivních příčin možné v této 
době skončit důkazní řízení ve věci samé.“. To znamená, že je-li řízení ve věci péče o 
nezletilé zahájeno soudem v návaznosti na nařízení „rychlého“ předběžného opatření 
soudu v souladu s § 468 odst. 3 z.ř.s. (např. řízení o omezení rodičovské odpovědnosti 
včetně řízení o nařízení ústavní výchovy nebo svěření dítěte do náhradní péče apod.), 
lhůtu 6 měsíců již dnes zákon pro rozhodnutí soudu v tomto řízení stanoví, s možností 
jejího překročení z důvodu potřeby rozsáhlejšího či složitějšího dokazování. Dále 
zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. v § 13a upravuje dočasné tzv. 
pobytové výchovné opatření; odst. 5 tohoto § pak stanovuje: „Soud může dobu trvání 
výchovného opatření podle odstavce 1 zcela výjimečně prodloužit, zejména v případě, 
že si rodiče nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte prokazatelně upravuje své 
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poměry tak, aby mohla převzít dítě do osobní péče. Celková doba nepřetržitého trvání 
výchovného opatření podle odstavce 1 nesmí přesáhnout 6 měsíců.“ 
 
Soud dítěti jmenuje opatrovníka často ve velice závažných situacích, kdy je možné, že 
průtahy v soudních řízeních mohou předmět řízení zcela zmařit. Jde např. o situace 
nahrazení souhlasu zákonného zástupce se zdravotním zákrokem, nahrazení souhlasu 
zákonného zástupce s podpisem přihlášky na střední školu apod. Na rozdíl např. od 
poručnictví však zákon nestanovuje prozatímní zastupování dítěte OSPOD, než bude 
opatrovník jmenován. Vzhledem k možnosti vzniku závažných důsledků je třeba 
výslovné vyjádření hmotněprávního ustanovení o „neprodleném“ jmenování 
opatrovníka (§ 930 ve spojení s § 944 občanského zákoníku) v procesně-právním 
předpisu jasně ohraničenou pořádkovou lhůtou.   
 

7. K části druhé, k § 434, 455, 469 a 482 zákona o zvláštních řízeních 
soudních 

 
Navrhuji přidání nového odstavce 3 § 455, který bude znít: 
„Zákonný zástupce nebo opatrovník zastupující nezletilého podle odst. 1 je povinen 
zejména:  
a) poskytovat dítěti potřebné informace o soudním řízení, pokud se s ohledem na věk a 
stupeň vývoje dítěte má zato, že dítě dostatečně chápe situaci; 
b) objasňovat dítěti, které s ohledem na věk a stupeň svého vývoje dostatečně chápe 
situaci, důsledky toho, když by jeho názoru bylo vyhověno, a možné důsledky 
jakéhokoliv jednání učiněného opatrovníkem;  
c) zjišťovat názory, přání a pocity dítěte a zprostředkovat je soudnímu orgánu; 
d) konzultovat s dítětem jednání opatrovníka v soudním řízení, pokud dítě s ohledem 
na věk a stupeň vývoje dostatečně chápe situaci.“ 
Dále navrhuji přidání nového odstavce analogicky upravujícího povinnosti opatrovníka 
v § 434, 469 a 482. 
 
Odůvodnění: 
V rámci uplatňování participačních práv dítěte jako účastníka občanského soudního 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno jinak. 

 

Dojde k zobecnění ustanovení 

§ 20 odst. 4 ZŘS tak, aby tam 

stanovené povinnosti dopadaly 

i na opatrovníka a zákonného 

zástupce dítěte. 
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řízení (čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, čl. 10 Evropské úmluvy o výkonu práv dětí, § 
807 odst. 2 a § 867 OZ, § 100 odst. 3 OSŘ a § 20 odst. 4 ZŘS) je nezbytné, aby 
procesním zástupcům dítěte (zákonný zástupce a opatrovník) byly explicitně stanoveny 
povinnosti ve směru ochrany práv dítěte v řízení, mezi které patří adekvátní 
informování o řízení, objasňování důsledků, zjišťování názorů, přání a pocitů dítěte a 
konzultování jednání opatrovníka s dítětem. Tyto povinnosti obsahuje čl. 10 Evropské 
úmluvy o výkonu práv dětí, v českém právním řádu však dosud nejsou zakotveny. Aby 
byly skutečně naplněny práva dítěte v otázce uplatnění jeho názorů, je třeba, aby mu 
toto právo bylo zaručeno nejen ze strany soudu (§ 100 odst. 3 občanského soudního 
řádu), ale též těch, kteří by jeho práva měli ochraňovat a umožňovat a jejichž jednání 
mohou mít velký dopad na jeho budoucí život. Proto je nezbytné, aby povinnosti byly 
stanoveny též procesním zástupcům dítěte včetně dosud nezakotveného práva 
konzultovat s dítětem jejich jednání v řízení.  
 

8. K části druhé, k § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních 
 
Navrhuji ustanovení upravit následovně: 

§ 452 
 

Předběžné opatření upravující poměry dítěte 
 

 (1) Ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, 
zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho 
normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud 
předběžným opatřením upraví poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu tak, že nařídí, 
aby dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí. Soud nařídí 
předběžné opatření pouze v případě, že existuje naléhavá a prokázaná potřeba 
rychlého operativního zákroku soudu k ochraně dítěte a věc nelze řešit jiným 
rozhodnutím soudu.  
 
 (2) Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení 
způsobilého zajistit nezletilému řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Připomínka nesměřuje proti 
nedostatkům právní úpravy, ale 
proti možným pochybením při 
její aplikaci. Tvrzený postup 
některých soudů lze jistě 
pokládat za nežádoucí. 
Nastíněná změna právní úpravy 
však nepředstavuje adekvátní 
způsob pro jeho řešení. Nadto 
za situace, kdy není osvědčeno, 
nakolik je tvrzená praxe 
rozšířena. 
Princip navrhovaný 
v ustanovení § 452 odst. 1 platí 
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jakož i rozumovou vyspělost a umožnit realizaci případných jiných opatření 
stanovených předběžným opatřením. Předběžným opatřením podle odstavce 1 lze 
svěřit dítě i do pěstounské péče na přechodnou dobu, po kterou rodič nemůže dítě ze 
závažných důvodů vychovávat, nebo po jejímž uplynutí lze dítě svěřit do péče před 
osvojením, dát souhlas rodiče s osvojením či rozhodnout o tom, že není třeba souhlasu 
rodiče k osvojení. 
 
 (3) Po nařízení a provedení výkonu předběžného opatření provede soud 
bezodkladně osobní slyšení účastníků nebo jiným vhodným způsobem zajistí 
jejich stanovisko k dané věci, a to nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od 
vykonatelnosti předběžného opatření.  
 
Odůvodnění: 
S ohledem na poznatky z praxe opatrovnických soudů a orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí a v souladu s konstantní judikaturou Ústavního soudu ČR a Evropského 
soudu pro lidská práva, který se opakovaně zabýval stížnostmi proti České republice na 
porušení práva na ochranu rodinného života (naposledy koncem roku 2014 ve věci 
Hanzelkovi proti České republice), považuji společně s Radou vlády ČR pro lidská 
práva za potřebné, aby došlo k dalšímu upřesnění podmínek pro nařízení „rychlého“ 
předběžného opatření soudu na zákonné úrovni.  
Formou „rychlého“ předběžného opatření soudu podle § 924 NOZ a § 452 z.z.ř., o 
kterém soud rozhoduje bez slyšení rodičů nejpozději ve lhůtě do 24 hodin od podání 
návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí, je přípustné odebrat dítě z péče rodičů 
pouze v situaci, kdy je prokázána naléhavá potřeba rychlého operativního zákroku k 
ochraně života nebo příznivého vývoje dítěte a kdy nelze dítěti zajistit potřebnou 
ochranu dítěti jinými prostředky. Institut „rychlého“ předběžného opatření soudu podle 
§ 924 NOZ lze využít k ochraně dítěte v případě, že zjištěné skutečnosti svědčí o jeho 
bezprostředním ohrožení, a nikoliv tehdy, když se rozhodné skutečnosti nedaří zjistit a 
existují o nich pochybnosti. Rozhodnutí o odebrání dítěte z péče rodičů tedy nemůže 
vycházet pouze z pochybností o tom, v jakých podmínkách bude rodič dítě vychovávat, 
jestliže jsou tyto pochybnosti založeny na poznatcích o dosavadním způsobu života 

již za stávající úpravy. Jinými 
slovy se zde opakuje, co je již 
v tomto ustanovení obsaženo.  
Návrh nového odstavce 3 je 
nezpůsobilý dosáhnout 
zamýšleného cíle. Je-li 
vytýkáno nedostatečné zjištění 
skutečností před nařízením 
předběžného opatření, nelze 
tento nedostatek, tj. že zde 
nebyly podmínky pro nařízení 
předběžného opatření, zhojit 
následným slyšením účastníků. 
Za postačující lze pokládat 
úpravu ustanovení § 20 ZŘS, 
a to i ve vztahu k participačním 
právům dítěte (ta se navrhují 
navíc dále rozšířit). Nadto 
návrh nového odstavce 3 
vykazuje i vady z hlediska 
procesní použitelnosti. Po 
nařízení předběžného opatření 
záleží na tom, zda bude 
zahájeno řízení ve věci samé. 
Pakliže se tak stane, bude 
slyšení účastníků, popřípadě 
zjištění jejich stanoviska jiným 
způsobem, provedeno v tomto 
řízení. Pakliže řízení ve věci 
samé zahájeno nebude, není 
zde žádné řízení, v jehož rámci 
by tyto úkony mohly být 
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rodiče nebo nespolupráci rodiče s příslušnými orgány a není spolehlivě zjištěno, že 
rodič skutečně nemá zabezpečeny základní podmínky nezbytné pro výchovu dítěte. K 
případnému odebrání dítěte z péče rodiče lze přistoupit v situaci, kdy jsou pozitivně 
zjištěny skutečnosti svědčící o vážném ohrožení nebo narušení výchovy dítěte či jeho 
příznivého vývoje. Nedostatek informací o poměrech rodiče nelze automaticky 
vykládat v jeho neprospěch a vyvozovat z něj stav ohrožení dítěte a nezpůsobilost 
rodiče zajistit péči dítě. To samé platí o ostatních nedostatcích, které „tradičně“ vedou 
k odebírání dětí z rodin jako bytové či sociální podmínky, jak již mnohokrát řekl 
Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva. 
Soud rovněž ve většině případů rozhoduje o návrhu na nařízení předběžného opatření 
upravujícího poměry dítěte bez slyšení dítěte a jeho rodičů, zpravidla jen na základě 
návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí a listin přiložených k návrhu. Usnesení 
soudu o předběžném opatření se doručuje účastníkům až při provedení výkonu 
rozhodnutí a účastníkům, kteří nebyli výkonu rozhodnutí přítomni, až dodatečně. Z 
toho vyplývá, že rodiče, kteří mnohdy nevědí o podání návrhu na nařízení předběžného 
opatření, se nemají možnost k případnému umístění dítěte do náhradního výchovného 
prostředí, situaci v rodině a možným řešením před soudem předem vyjádřit, stejně jako 
dítě, pro které odebrání z rodiny může představovat značnou psychickou a citovou 
zátěž. 
Proto dále navrhuji doplnění úpravy nařizování předběžných opatření soudu v § 452 
z.z.ř. v tom smyslu, že soud je po nařízení a provedení výkonu předběžného opatření 
povinen bezodkladně provést osobní slyšení účastníků anebo zjistit jejich stanovisko k 
věci jiným vhodným způsobem, a to ve lhůtě do 1 měsíce od vykonatelnosti 
předběžného opatření, tj. nejpozději do případného rozhodnutí soudu o zahájení řízení 
ve věci samé o úpravě výchovy dítěte. Navrhovaná změna odpovídá úpravě Úmluvy o 
právech dítěte a Evropské úmluvy o výkonu práv dětí, které dětem zaručují právo na 
vyjádření názoru a na slyšení v každém soudním řízení, ve kterém se projednávají 
záležitosti dotýkající se dítěte.  

9. K ČÁSTI TŘETÍ, Čl. I, body 3, 4 a 5: 
 
Tato ustanovení mění systém placení soudního poplatku. 

provedeny. Tím není dotčena 
možnost soudu si 
i bezformálně obstarat 
podklady pro možný další 
postup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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Zatímco dnes soud účastníka k úhradě poplatku vyzve, a řízení zastaví teprve tehdy, 
pokud není poplatek uhrazen ve stanovené lhůtě, podle návrhu by byl účastník povinen 
uhradit poplatek současně s podáním návrhu či ještě předtím – ačkoliv poplatek bude 
splatný až podáním návrhu, zákon poněkud nelogicky stanoví povinnost zaplatit jej 
„nejpozději s podáním návrhu“. Nebude-li poplatek uhrazen alespoň z poloviny, soud 
řízení zastaví bez výzvy. 
 
Takové řešení může v praxi omezit přístup k soudu. Ačkoliv v některých případech je 
vyčíslení soudního poplatku jednoduché, zejména ve složitějších věcech je výpočet 
obtížný. Právní laici, kteří se obracejí na soud bez pomoci advokáta, se obvykle 
neorientují v sazebníku soudních poplatků. Ani s vynaložením přiměřeného úsilí 
nejsou schopni vypočítat výši poplatku. Lze tak očekávat značný počet případů, kdy 
bude třeba stejně vyzvat k doplacení či vracet přeplatek (cíl snížení administrativy tak 
nebude splněn, resp. bude splněn jen částečně). Zásadnějším problémem je však 
omezení přístupu k soudu pro osoby, které poplatek buď neuhradí vůbec (z neznalosti), 
nebo jej uhradí příliš malý. To je v rozporu s principem, že justice by měla právním 
laikům vycházet všemožně vstříc. Může tak dojít k odepření přístupu ke spravedlnosti. 
 
Kromě toho, navržené řešení přinese značné problémy technické. Platba se obvykle 
provádí převodem na účet, kde variabilní symbol odpovídá spisové značce (tím je 
ztotožněna platba). VS je podateli sdělen při podání, nebo ve výzvě. Má-li být platba 
provedena ještě předtím, než je vůbec věc zaevidována v informačním systému soudu 
(protože v tu chvíli už by musel být poplatek uhrazen), bude třeba vytvořit nový 
mechanismus ztotožňování plateb, který si nezbytně vyžádá jistou lidskou práci a 
pozornost (na rozdíl od relativně snadného zpracování podle spisových značek, které 
lze z velké části automatizovat). 
 
Zrychlení řízení a výběru soudních poplatků lze dosáhnout i jinými cestami, například 
umožněním platby platební kartou, či zasláním neformální e-mailové výzvy před 
výzvou „řádnou“. 
 

 
Návrh bude změněn v tom 
smyslu, že nebyl-li poplatek za 
řízení splatný podáním návrhu 
na zahájení řízení, odvolání, 
dovolání nebo kasační stížnosti 
zaplacen, soud vyzve 
poplatníka k jeho zaplacení ve 
lhůtě, kterou mu určí; po 
marném uplynutí této lhůty 
soud řízení zastaví. Bude-li 
však poplatek zaplacen po 
vydání rozhodnutí o zastavení 
řízení, nebude dodatečné 
zaplacení poplatku ve lhůtě pro 
odvolání proti tomuto 
rozhodnutí důvodem pro jeho 
zrušení. 
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Požaduji tuto novou úpravu vypustit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

10. K ČÁSTI TŘETÍ, Čl. I, body 1, 6, 9 a 10 (§ 11 zákona o soudních 
poplatcích) 

 
Toto ustanovení ruší osvobození od poplatku v řízení před Nejvyšším soudem v situaci, 
kdy je dovolání odmítnuto pro nepřípustnost či zjevnou bezdůvodnost. Podle důvodové 
zprávy je účelem této úpravy jistá regulační funkce. Jinými slovy, pokud někdo podá 
k Nejvyššímu soudu návrh natolik vadný, že se jím soud ani nebude meritorně zabývat, 
měl by ztratit beneficium osvobození od soudního poplatku. Domnívám se, že taková 
úprava není vůbec způsobilá dosáhnout sledovaného cíle. 
 
V řízení před Nejvyšším soudem se řeší náročné právní otázky, jejichž posouzení 
zpravidla nebývá v silách právního laika – běžného účastníka řízení. Proto je zde 
(zpravidla) povinné zastoupení advokátem. Otázku nepřípustnosti či zjevné 
bezdůvodnosti dovolání tedy nemůže obvykle posoudit sám účastník, ale advokát. Na 
druhou stranu, povinnost platit soudní poplatek dopadá právě na účastníka. A ačkoliv 
v ideálním případě advokát účastníkovi vysvětlí šance a rizika dovolání, v praxi to tak 
ne vždy funguje. Prakticky se to ukazuje u Ústavního soudu, který i přes povinné 
zastoupení odmítá až 95 % věcí pro zjevnou neopodstatněnost či formální a procesní 
vady. Není přitom pravda, že podání dovolání je pro účastníka bezplatné – vzhledem 
k povinnému zastoupení advokátem je dovolání spojeno s odměnou advokátovi, která u 
tak náročné věci, jako je civilní dovolání, jistě není malá.  
 
Odmítnutí pro zjevnou bezdůvodnost bude navíc do značné míry na uvážení 
dovolacího soudu. Regulační funkce soudního poplatku tak postrádá smysl, když úvahu 
soudu nelze předvídat. Pokud by byl výsledek řízení relativně předvídatelný, může 
účastník kalkulovat s pravděpodobností úspěchu a budou omezena podání, jejichž 
šance jsou nízké. Je-li však výsledek řízení nejistý, účastník už z definice nemůže při 
své kalkulaci brát v úvahu pravděpodobnost úspěchu a účel úpravy je tak zmařen. 

 
 
 
Částečně akceptováno. 
Částečně neakceptováno.   
ROZPOR. 
 
Připomínkové místo 
nesouhlasí se zrušením 
osvobození u dovolání u 
věcného osvobození podle § 
11 odst. 1 zákona o soudních 
poplatcích. 
 
Z návrhu bude vypuštěna 
poplatková povinnost při 
podání zjevně bezdůvodného 
návrhu. 
Poplatkovou povinnost 
v případě dovolání, které je 
nepřípustné podle § 238 o. s. ř., 
navrhujeme zachovat. V tomto 
ustanovení jsou vymezeny 
předem objektivně seznatelné 
důvody nepřípustnosti dovolání 
(např. výše peněžitého plnění 
nižší 50 tisíc). O nepřípustnosti 
dovolání z těchto důvodů by 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB5HW56U)



74 
 

Poplatek tak odradí nikoliv ty, kdo nevěří v úspěch dovolání, ale spíše ty, kdo si 
nemohou dovolit riskovat zpětné doměření poplatku. Lze tak předpokládat, že mnoho 
lidí v takové situaci dovolání z opatrnosti nepodá, ačkoliv jinak by jim právo svědčilo. 
Tím je ekonomicky omezen přístup k soudu a dochází k odepření spravedlnosti. 
Konečně, vymáhání poplatku zpětně je koncepčně zcela odlišné od běžné situace, kdy 
zaplacení poplatku je podmínkou řízení. Zatímco za normálních okolností soud pouze 
zastaví řízení, zde už řízení proběhlo a stát by musel poplatek vymáhat (zřejmě 
exekučně). Což není příliš žádoucí, vzhledem k tomu, že tato úprava se bude týkat 
zejména sociálně a ekonomicky znevýhodněných dovolatelů. 
 
Vedle uvedeného se rovněž zrušuje věcné osvobození od poplatku u dovolání 
v určitých řízeních podle § 11 odst. 1. Jde přitom o řízení, které mají významné 
sociální dopad jako např. řízení opatrovnická, svéprávnosti, podpůrných opatření, 
poručnictví, řízení péče soudu o nezletilé, řízení ve věcech důchodů, vyživovací 
povinnosti, zásahů do tělesné integrity a omezení osobní svobody apod. Dále je zde 
např. návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu. Toto všechno jsou řízení, 
jejichž účastníci jsou často v tíživé sociální situaci anebo není přiměřené, aby od nich 
byl soudní poplatek vybírán. Navíc se nedomnívám, že zrovna taková řízení 
nepřiměřeně zatěžují Nejvyšší soud. 
 
Požaduji tato ustanovení vypustit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

11. K § 160 odst. 2 insolvenčního zákona. 
 
Ačkoliv tato připomínka směřuje do insolvenčního zákona, s novelou věcně přímo 
souvisí. Jedním z hlavních cílů novely je reforma přidělování věcí soudcům a senátům. 
A to tak, aby bylo zabráněno manipulaci a bylo posíleno právo na zákonného soudce. 
Je proto nanejvýš vhodné řešit existující a známý problém s § 160 odst. 2 
insolvenčního zákona. Toto ustanovení umožňuje předsedovi soudu, v případě, že by 
řešení incidenčního sporu mohlo protahovat insolvenční řízení, přikázat rozhodování 

měl advokát dovolatele poučit. 
Pakliže tak neučiní, měla by 
být dána jeho odpovědnost.  
Návrh vychází z toho, že osoby 
(skupiny osob), u nichž zákon 
předpokládá poplatkovou 
ochranu, budou od poplatku 
z dovolání nadále osvobozeny 
prostřednictvím úpravy 
obsažené v § 11 odst. 2 a 
osobám, jimž osobní poměry 
nedovolují hradit soudní 
poplatek z dovolání, zůstává 
zachována ochrana 
prostřednictvím úpravy 
obsažené v § 138 o. s. ř. 
Soudní poplatek se pro tyto 
případy stanovuje jen 
v minimální výši. 
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v této věci na jiného soudce. 
 
Toto ustanovení dává předsedovi soudu prakticky volnou úvahu. Zákon nepodmiňuje 
rozhodnutí ani souhlasem příslušného insolvenčního soudce, navíc podmínky pro 
takové rozhodnutí jsou natolik vágní, že předsedu prakticky neomezují („Jestliže by 
projednání a rozhodnutí mohlo vést k průtahům…“). Toto je nežádoucí zásah státní 
správy soudu do práva na zákonného soudce, navíc v insolvencích, tedy v řízení 
v tomto ohledu značně rizikovém. 
 
Ústavní soud přezkoumával ústavnost tohoto ustanovení v řízení Pl. ÚS 11/15, návrh 
odmítl čistě z procesních důvodů (nepříslušnost navrhovatele). Z odůvodnění nálezu, 
z textu orbiter dictum, jakož i z disentních stanovisek 7 soudců jsou však patrné jasné 
pochyby o ústavnosti tohoto ustanovení. 
 
Vzhledem k rizikům průtahů insolvenčních sporů není vhodné toto ustanovení zcela 
vypustit, je však třeba mu dát jasná pravidla, např. podmínit ho souhlasem příslušného 
soudce, stanovit předsedovi soudu jasnější podmínky pro jeho aktivaci, a především 
přidělovat incidenční spory náhodně vybranému soudci. 
 
Požaduji zakotvení záruk práva na zákonného soudce do § 160 odst. 2 
insolvenčního zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Doporučující připomínky: 

1. Doporučujeme předložený materiál přizpůsobit požadavkům vyplývajícím 
z aktuálního znění Legislativních pravidel vlády (účinných od 3.2.2016), podle 
nichž tvoří Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace samostatnou část 
materiálu (čl. 9 odst. 3). 

2. Navrhovaná doba pro nabytí účinnosti zákona již patnáctým dnem po vyhlášení 
se jeví vzhledem k navrhovaným věcným změnám zákonů jako nepřiměřeně 
krátká. V důvodové zprávě chybí jakákoliv úvaha o nezbytnosti minimální 

 
 
 
Akceptováno jinak. 
Daná problematika bude řešena 
v rámci novely insolvenčního 
zákona. 
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legisvakanční doby.  
3. Návrh zákona je třeba podrobit revizi z hlediska legislativě technických 

požadavků. Jedná se například o nesprávné označení jednotlivých článků návrhu 
zákona, nepřesnou formulaci ustanovení o nabytí účinnosti zákona v části 
upravující dělenou účinnost, a další. 

4. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme upřesnit hodnocení specifických dopadů ve shrnutí ZZ RIA. Konkrétně 
považujeme za vhodné 

a) kvantifikovat předpokládané dopady na státní rozpočet, tj. stávající kvalitativní 
popis doplnit o vyčíslení jednorázových nákladů na zavedení a průběžných 
nákladů na provoz automatického generátoru přidělování věcí soudcům 
(obsažené v části 3.6 ZZ RIA) a dále o odhad dopadů vyvolaných změnami 
v oblasti soudních poplatků (založený na statistických údajích o počtu řízení, 
popř. úkonů, jichž se příslušné změny týkají, se zohledněním očekávatelné 
změny těchto počtů v důsledku změněného rozsahu poplatkové povinnosti), 

b) doplnit popis sociálních dopadů, jež navrhovaná úprava – oproti stávajícímu 
vyhodnocení – nepochybně má, zejména v rozsahu změn v oblasti soudních 
poplatků a zákona o zvláštních řízeních soudních (např. zrušení věcného 
osvobození u dovolání má – s ohledem na předmět části dosud osvobozených 
řízení – opatrovnické věci, důchodové pojištění, vyživovací povinnost, 
svéprávnost aj. – pro danou oblast nezanedbatelnou relevanci; obdobně např. 
osvobození za sepsání podání ve věci svéprávnosti a podpůrných opatření nebo 
změna okamžiku vykonatelnosti rozhodnutí o zrušení ústavní výchovy, 
umožňující rychlejší propuštění dítěte apod.), 

u korupčních rizik zohlednit i důsledky navrhovaného zavedení automatického 
generátoru přidělování věcí soudcům, jež by – naplní-li deklarovaný cíl a znemožní 
účelový výběr soudce – mělo korupční rizika snížit. 
 

KVOP 

        K části první, změna občanského soudního řádu 
 
Vysvětleno. 
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 K čl. I, bodu 16 (§ 243c) 
Ačkoliv je šestiměsíční lhůta pouze lhůtou pořádkovou, nepovažuji ji za nadbytečnou. 
Domnívám se, že její zrušení nemohou ospravedlnit ani objektivní důvody na straně 
Nejvyššího soudu zmíněné v důvodové zprávě. Rozhodování soudů v jednotlivých 
věcech má být v zásadě rychlé a bez zbytečných průtahů. Toto pravidlo by mělo platit 
pro jakýkoli stupeň soudu. Jsou-li dány důvody k odmítnutí dovolání, pak by se je měl 
dovolatel dozvědět co nejdříve. Šestiměsíční lhůtu pro rozhodnutí o odmítnutí dovolání 
považuji za přiměřenou. 
Navrhuji tak zmíněný novelizační bod vypustit a ponechat stávající právní úpravu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 K části druhé, změna zákona o zvláštních řízeních soudních 

 K čl. I, bodu 14, 15 a 17 (§ 434, § 455 a §469) 
Podporuji vyloučení možnosti ustanovit opatrovníkem dítěte orgán sociálně-právní 
ochrany dítěte, který podal podnět nebo návrh na zahájení řízení. 
dovoluji si připomenout, že pokud v takové situaci soud ustanoví opatrovníkem 
advokáta nebo jinou třetí osobu, nemohou účinně chránit práva zastoupeného dítěte 
pro nedostatek oprávnění nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí. Není tak zaručena ani rovnost zbraní, neboť kolizní 
opatrovník (dítě) je v horším procesním postavení než samotný navrhovatel – orgán 
sociálně-právní ochrany dětí. Považuji proto za nezbytné změnit rovněž ustanovení 
§ 55 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, které nahlížení brání. 
Navrhuji proto za část třetí návrhu zákona vložit novou část čtvrtou, která zní: 
ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
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Čl. I 
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se 
mění takto: 
1. „V § 55 odst. 5 větě první se za slova „jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte“ 
vkládají slova „nebo kolizní opatrovník dítěte“.“ 
2. „V § 55 odst. 5 větě třetí se za slova „jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte“ 
vkládají slova „nebo kolizní opatrovník dítěte“.“ 
Další části čtvrtá až sedmá se označují jako části pátá až osmá. 

Tato připomínka je zásadní. 

 K části čtvrté, změna zákona o soudech a soudcích 

 K čl. I, bodu 5 (§ 42a až 42g) 
Překladatel navrhuje koncepci automatického přidělování věcí bez lidského zásahu 
pomocí generátoru přidělování za účelem zamezení účelovému přidělování 
či přerozdělení věcí. 
Navrhovaná úprava v ustanovení § 42a odst. 3 řeší situace, kdy může předseda soudu 
dočasně zastavit nápad nových věcí, je-li soudce výrazně nerovnoměrně zatížen (v 
případě přerozdělení již přidělených věcí jde o změnu rozvrhu práce). Tato záležitost 
tak má být (a předkladatel s tím počítá) komplexně řešena v zákoně o soudech 
a soudcích, který obecně pojednává o způsobu sestavení rozvrhů práce, přidělování 
věcí jednotlivým soudcům, přerozdělení věcí apod. 
Proto považuji za nesystémovou úpravu zakotvenou ustanovením § 160 odst. 2 zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů 
(„insolvenční zákon“), které dává předsedovi insolvenčního soudu možnost přikázat 
projednání a rozhodnutí incidenčního sporu jinému soudci insolvenčního soudu, pokud 
by jeho projednání a rozhodnutí v rámci insolvenčního řízení mohlo vést k průtahům 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB5HW56U)



79 
 

v insolvenčním řízení. 
Opatřením předsedy soudu jsou spisy přikázány jednotlivým soudcům k projednání 
a rozhodnutí. Spisy tak nejsou přidělovány na základě předem stanovených pravidel, 
ale pouze na základě opatření předsedy soudu „ad hoc“. Tím dochází k zásahu do práva 
účastníků řízení na zákonného soudce. V praxi nadto zmíněné ustanovení § 160 odst. 2 
insolvenčního zákona předsedové soudů ve většině vykládají jako lex specialis vůči 
obecným pravidlům pro přidělování spisů podle rozvrhu práce a obecně vůči úpravě 
rozvrhů práce v ustanoveních § 42 až 44 zákona o soudech a soudcích. V této 
souvislosti odkazuji na usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 11/15 ze dne 9. února 
2016, zejména na odlišná stanoviska soudců, kteří se vyjadřovali k protiústavnosti 
ustanovení § 160 odst. 2 insolvenčního zákona. 
Řeší-li se nyní komplexně otázka rozvrhů práce, navrhuji použít stejná pravidla 
pro přerozdělování věcí rovněž na případy upravené dosud ustanovením § 160 odst. 2 
insolvenčního zákona a toto ustanovení bez náhrady zrušit. 
Navrhuji proto za část čtvrtou (po přečíslování pátou) vložit novou část pátou (šestou), 
jíž se v § 160 insolvenčního zákona zruší odstavec 2. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Česká advokátní 
komora 

1. K čl. I, bodu 15 - odmítnutí zjevně bezdůvodného dovolání (§ 243c o.s.ř.) 
 
Navrhovanou úpravu pokládáme za nesystémovou a jdoucí proti principům, na nichž je 
založena aktuální judikatura Ústavního soudu. Za nevhodné a nesystémové 
pokládáme směšování přípustnosti a důvodnosti dovolání. Směšování přípustnosti a 
důvodnosti dovolání může mít zcela zásadní dopady do řízení o ústavní stížnosti 
s ohledem na zásadu subsidiarity ústavní stížnosti, která je přípustná proti rozhodnutí o 
posledním prostředku ochrany, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.  
Bude-li se zjevně nedůvodným dovoláním procesně nakládáno jako s dovoláním 
nepřípustným, hrozí vznik právní nejistoty v otázce, zda je v konkrétním případě (např. 
v případě opakovaného dovolání prezentovaného v DZ) posledním opravným 
prostředkem dovolání či ústavní stížnost. Bez explicitního zakotvení nepřípustnosti 

Vysvětleno. 
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opakovaného dovolání podaného z týchž důvodů (obdobně jak je upraven institut tzv. 
opakované kasační stížnosti v ust. § 104 odst. 3 s.ř.s.) nelze očekávat, že právní praxe 
spolehne na to, že v případech, kdy již NS o věci rozhodoval, není třeba dovolání jako 
v úvahu připadající opravný prostředek podat).  
Vznik jakýchkoli sporů v oblasti přípustnosti dovolání je krajně nežádoucí 
s ohledem na řadu odsuzujících rozsudků ESLP vydaných v řízeních proti České 
republice. Jedná se o dlouhodobý problém, který se opakuje ve vlnách; bylo by krajně 
nežádoucí ke dvěma předcházejícím vlnám (Zvolský, Zvolská proti ČR a navazující 
rozsudky v obdobných věcech, resp. Adamíček proti ČR a navazující rozsudky 
v obdobných věcech) přidat vlnu třetí. 
Od navržené změny nelze očekávat snížení počtu podaných dovolání, neboť právní 
zástupci nebudou ochotni podstoupit riziko nevyčerpání tohoto opravného prostředku 
před podáním ústavní stížnosti.  
Dále je třeba upozornit na aktuální judikaturu Ústavního soudu, která se věnuje 
náležitostem rozhodnutí o odmítnutí dovolání. Detailní argumentaci Ústavní soud 
přináší v nálezu II. ÚS 1257/15 ze dne 1.10.2015 (zejm. body 19-27). Odkázat lze 
zejm. na úvahu v odst. 26 cit. nálezu: „Pokud … platí, že v odmítacím usnesení soud 
"stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání 
pokračování v dovolacím řízení", je zcela zřejmé, že musí účastníkům řízení sdělit a 
vysvětlit, z jakého důvodu se nebude zabývat dovoláním meritorně. Toto vysvětlení, 
jakkoliv stručné, se však nesmí omezit na pouhou citaci zákona, případně doplněnou 
odkazem na některé judikáty, obsahující však toliko obecný výklad přípustnosti 
dovolání bez jakéhokoliv náznaku individualizace na projednávaný případ. 
Rozhodovací činnost soudů je totiž intelektuálně poměrně náročná a spočívá v 
interpretaci a aplikaci právních norem. Jedná se ostatně také o určitou formu 
komunikace mezi soudem (orgánem veřejné moci) na straně jedné, který vykonává ve 
společnosti veřejnou službu, a účastníky řízení a koneckonců i celou veřejností na 
straně druhé. Pokud by se však rozhodnutí soudu omezovalo pouze na odkaz na 
zákonnou úpravu a apodiktické konstatování, že podaný mimořádný opravný 
prostředek je nepřípustný, došlo by k nežádoucí situaci, kdy rozhodující soud vlastně 
zcela pomine svoji povinnost transparentně a srozumitelně vykládat právo, neboť je ve 
svých důsledcích pouze aplikuje. Tím se však zcela vyhýbá zmíněné komunikaci s 
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účastníky řízení a namísto toho se staví do pozice vrchnostenského orgánu, který si je 
sice dobře vědom, jak správně rozhodnout, nicméně necítí potřebu to sdělovat někomu 
jinému. Takovýto postoj se však zcela vymyká podstatě soudní moci, kterou je podle 
Ústavy především ochrana základních práv a svobod (čl. 4), a také funkcím soudnictví, 
k nimž patří především povinnost soudů poskytovat ochranu právům zákonem 
stanoveným způsobem (čl. 90 Ústavy).“2 
Ústavní soud dále poměřuje přísné nároky kladené na dovolatele, resp. jeho 
právního zástupce, pokud jde o vymezení dovolacích důvodů s nároky na reakci 
dovolacího soudu. Ústavní soud uvádí, že „pokud dovolatel tyto požadavky v podaném 
dovolání splní, je nezbytné od Nejvyššího soudu na druhou stranu požadovat, aby se 
také on sám s předloženými argumenty řádně vypořádal, a to i za situace, kdy dovolání 
odmítne pro nepřípustnost.“3 
Na tyto své úvahy Ústavní soud navazuje i v dalších svých nálezech, jimiž ruší 
rozhodnutí dovolacího soudu pro porušení ústavně zaručeného základního práva.4 
Za situace, kdy Ústavní soud označuje stávající způsob odůvodňování rozhodnutí o 
odmítnutí dovolání s využitím zjednodušeného odůvodnění (zjevně se nejedná o exces) 
za protiústavní, jeví se být krajně problematickým rozšiřování okruhu případů, 
kdy bude možno institut zjednodušeného odůvodnění využít.  
Jak vyplývá z důvodové zprávy, úpravy dovolacího řízení jsou motivovány snahou 
ulehčit přetíženému Nejvyššímu soudu a v konečném důsledku tedy zefektivnit 
dovolací řízení. Rozšiřování okruhu případů, kdy lze dovolání odmítnout s využitím 
zjednodušeného odůvodnění, může vést ke zcela opačným důsledkům, kdy naroste 
počet případů, kdy Ústavní soud zruší z procesních důvodů rozhodnutí dovolacího 
soudu o odmítnutí dovolání.  
Tento postup zásadním způsobem zvyšuje náklady na řízení jako celek, zatěžuje 
účastníky řízení, zatěžuje Ústavní soud a v konečném důsledku i soud dovolací, 
který bude muset rozhodovat opakovaně po zrušení jeho rozhodnutí Ústavním 
soudem.  
Zatímco přínos na straně dovolacího soudu je velice diskutabilní (dovolání je třeba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Nález II. ÚS 1257/15 ze dne 1.10.2015, odst. 26. 
3 Tamtéž, odst. 27. 
4 Z posledního období srov. nálezy II. ÚS 2312/15 ze dne 9.2.2016, IV. ÚS 2642/15 ze dne 28.1.2016 či III. ÚS 3766/14 ze dne 12.1.2016 
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prostudovat, analyzovat, s věcí se musí seznámit všichni členové senátu a zjednodušuje 
se jen proces vyhotovování odůvodnění), zátěž na straně účastníků řízení a Ústavního 
soudu narůstá výrazně. U účastníků řízení stoupají náklady na vedení sporu, prodlužuje 
se doba právní nejistoty a vzrůstá riziko, že jim vznikne nárok na finanční kompenzaci 
za porušení ústavně zaručeného práva na vydání rozhodnutí bez zbytečných průtahů. 
Na straně Ústavního soudu pak vzrůstá zátěž, přičemž na rozdíl od dovolacího soudu se 
jedná o stoupající nápad (ústavní stížnosti proti rozhodnutím dovolacího soudu, které 
by vůbec nemusely být podávány) a nikoli jen zjednodušení vyhotovování rozhodnutí, 
jak tomu je na straně dovolacího soudu.  
Tyto aspekty důvodová zpráva zcela pomíjí a posuzuje dopady navrhované změny 
zcela izolovaně bez reflexe důsledků, které novela může způsobit. Vyšší efektivita 
dovolacího řízení je jistě žádoucí. Dovolací řízení je však nutno korigovat 
s přihlédnutím se souvisejícími právními instituty, zejména pak na základě 
důsledného respektování judikatury Ústavního soudu.  
Jakákoli restrikce přípustnosti dovolání (jakkoli může být obecně žádoucí) nesmí vést 
k přesunu celé agendy k Ústavnímu soudu, který je ještě více specializovaným a 
početně slabším orgánem soudního typu. Naopak, je třeba směřovat k tomu, aby nad 
rámec stávajících dovolacích důvodů byl Nejvyšší soud oprávněn zrušit rozhodnutí 
soudů nižších stupňů vždy, dospěje-li k závěru, že rozhodnutím nižších soudů byla 
porušena ústavně zaručená základní práva účastníků řízení tak, aby zásada subsidiarity 
ústavní stížnosti byla skutečně naplňována v rámci celého systému soudnictví.  
 
 
 
 
2. Nad rámec návrhu 
 
Navrhujeme rozšířit ustanovení § 237 o.s.ř. o případy, kdy rozhodnutí odvolacího 
soudu je v rozporu s nálezy Ústavního soudu, nebo rozhodnutími Evropského soudu 
pro lidská práva. V ustanovení § 238 odstavci 1 o.s.ř. potom navrhujeme vypustit 
dosavadní písmeno a) a písmeno b). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
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Podmínky pro dovolání dostatečně nereflektují skutečnost, že nejen rozhodovací praxe 
dovolacího soudu, ale i rozhodovací praxe Ústavního soudu, případně též Evropského 
soudu pro lidská práva by měla být z hlediska důvodů pro dovolání relevantní. 
Argumentace účastníka řízení, že se odvolací soud odchýlil od nálezů Ústavního 
soudu, případně rozhodoval v rozporu se zásadami vytýčenými Ústavním soudem pro 
dané situace, jakož i argumentace, že Evropský soud pro lidská práva rozhodoval 
totožnou právní otázku v rozporu s rozhodnutím odvolacího soudu, by tak vlastně v 
současné době byla irelevantní, protože z hlediska podmínek stanovených § 237 o.s.ř. 
není rozpor s rozhodovací praxí Ústavního soudu, ani s rozhodovací praxí Evropského 
soudu pro lidská práva dovolacím důvodem. V praxi tak často dochází k situacím, kdy 
dovolání je Nejvyšším soudem odmítnuto, zatímco Ústavní soud zaujme opačné 
stanovisko a vyhoví ústavní stížnosti. 
 
Není rovněž zřejmé, proč jsou z přezkumu v rámci dovolání vyloučeny případy 
rodinného práva, zejména úpravy poměrů k nezletilým dětem. V praxi pak rozhodování 
obecných soudů včetně Nejvyššího soudu často nahrazuje svými nálezy Ústavní soud 
(například celá řada nálezů a rozhodnutí Ústavního soudu ke střídavé výchově), 
zatímco judikatura Nejvyššího soudu k těmto otázkám prakticky neexistuje, protože 
dovolání je v těchto případech vyloučeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Exekutorská 
komora 

1. Zásadní připomínka: 
 
V části třetí (změna zákona o soudních poplatcích), bod 7: 
došlo ke zrušení osvobození od soudních poplatků před dovolacím soudem, jde-li 
o řízení o výkon rozhodnutí či exekuční řízení. Z uvedené úpravy není zřejmé, 
jakým způsobem by měl být soudní poplatek za řízení před dovolacím soudem 
hrazen. Dovolání je podáváno prostřednictvím soudního exekutora – ten však 
nemá oprávnění soudní poplatky vybírat. Předkladatel by proto měl ve svém 
návrhu upravit konkrétně postup hrazení poplatku za řízení před dovolacím 
soudem v případě exekučního řízení, případně osvobození od soudních poplatků 
před dovolacím soudem u exekučních řízení ponechat.  

Vysvětleno  
 
Soudní poplatek budou vybírat 
soudy.  

 
Připomínky nad rámec 
neakceptovány.  
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U případného zavedení nové povinnosti soudních exekutorů poplatek vybírat 
nebyla provedena analýza ekonomických dopadů na činnost exekučních úřadů, ani 
analýza dopadů na státní rozpočet. Upozorňujeme, že není v ekonomických 
možnostech soudních exekutorů zpracovávat případnou novou agendu vybírání 
soudních poplatků. Požadujeme proto, aby agendu vybírání soudního poplatku 
realizovaly soudy. 
Doporučujeme rovněž uspíšit zavedení vybírání soudního poplatku za podání 
exekučního návrhu, regulační funkce poplatku při zahájení exekučního řízení je dle 
našeho názoru společensky významnější než zavedení poplatku při podání 
dovolání při již probíhajícím exekučním řízení. 
2. doplňující návrh: 
V § 282 odst. 3 občanského soudního řádu doporučujeme doplnit větu: „Od 
tohoto dne nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na 
výplatu srážek ze mzdy.“ 
 
Platné znění s vyznačenými změnami: 

„§ 282 
(3) Povinný ztrácí dnem, kdy je plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí 
nebo usnesení obsahující vyrozumění o nařízení výkonu rozhodnutí (§ 294 odst. 
3), právo na vyplacení té části mzdy, která odpovídá stanovené výši srážek. Od 
tohoto dne nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na 
výplatu srážek ze mzdy.“ 
Odůvodnění navrhované úpravy: 
Navrhuje se (obdobně jako je tomu v Insolvenčním zákoně) výslovně upravit, že 
práva a povinnosti založené dohodou o srážkách ze mzdy se nastoupením účinků 
nařízeného výkonu rozhodnutí po dobu trvání řízení stávají nevykonatelnými – 
jinými slovy, že smluvní ujednání o srážkách ze mzdy ustupuje nařízenému 
výkonu rozhodnutí.  
V souvislosti se změnou hmotného práva byla zavedena možnost provádět na 
základě dohody o srážkách ze mzdy srážky i pro jiné pohledávky, než jsou 
pohledávky výživného. Změna hmotného práva (§ 2045 občanského zákoníku) 
vyvolala u zaměstnavatelů interpretační nejistotu při provádění srážek v případě 
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souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody dle občanského zákoníku. 
Navrhovaná úprava má za cíl především odstranit interpretační nejistotu 
zaměstnavatelů. 
 
3. doporučující připomínka  
Ustanovení v části páté a šesté jako takové vítáme, ovšem s ohledem na 
součinnostní ustanovení §33 exekučního řádu mají soudní exekutoři právo 
požadovat uvedené informace i bez změny zákona o stavebním spoření a o 
doplňkovém penzijním spoření. Z hlediska uživatelského komfortu při aplikaci 
zákona ze strany osob povinných poskytnout součinnost je ovšem změna zákonů 
akceptovatelná. 
Nad rámec navrhované změny navrhujeme spíše upřesnit § 33 zákona č. 120/2001 
Sb., exekučního řádu, a to doplněním odst. 10: „(10) Na poskytování součinnosti 
ze strany třetích osob neuvedených v odst. 1 až 9 se obdobně použije 
ustanovení § 128 a § 129 občanského soudního řádu.“ Uvedená změna by 
poskytla osobám povinným k součinnosti vyšší míru interpretačního komfortu než 
dílčí změny zákonů, které s povinností součinnosti obsahově přímo nesouvisejí. 
 
4. doplňující návrh 
Doporučujeme novelizovat zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, a to níže 
uvedeným způsobem. Důvodem našeho požadavku je neodkladná potřeba 
přijetí navrhované úpravy, a to s ohledem na ekonomickou situaci 
jednotlivých exekutorských úřadů v souvislosti s chystanou změnou vyhlášky 
č. 330/2001 Sb. Lze totiž předpokládat, že se řada soudních exekutorů chystá 
ukončit svou činnost. Je proto potřeba zabezpečit předání úřadů případným 
novým soudním exekutorům či soudním exekutorům stávajícím. V opačném 
případě v souvislosti se zánikem výkonu exekutorského úřadu nebude mít 
spisy kdo převzít a část exekučních řízení přestane být fakticky vedena, se 
všemi negativními důsledky pro účastníky řízení z toho vyplývajícími (typicky 
zajištění majetku exekučními příkazy, které nebude mít kdo zrušit, 
nemožnost změnit exekutora včetně překážky litispendence bránící 
oprávněnému domoci se vymožení pohledávky v novém exekučním řízení 
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apod.). 
 
Bod 1. § 15 odst. 1 písm h) zní:  
„(1) Výkon exekutorského úřadu zaniká 
h) uplynutím 6 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla 
ministerstvu nebo Komoře doručena žádost exekutora o ukončení výkonu 
exekutorského úřadu; žádost exekutor současně zašle na vědomí Komoře.“ 
Bod 2. § 15 odst. 5, 7 a 8 znějí: 
            (5) Exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, 
převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další 
činnost. Účastníky exekučního řízení o tom informuje a oprávněného poučí, že 
může požádat o změnu exekutora. Exekutor, jemuž zanikl výkon exekutorského 
úřadu, případně jeho zástupce (§ 16 odst. 3 věta třetí), zajistí bez zbytečného 
odkladu předání spisů a souvisejících nosičů dat, plnění vymožených v exekuci, 
zajištěných věcí, exekutorských úschov a registrů nově jmenovanému exekutorovi 
a předání razítek, průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1. Podrobnosti stanoví 
Komora stavovským předpisem. Pro účely plnění povinností dle věty třetí se 
na exekutora, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, hledí jako by mu 
výkon exekutorského úřadu nezaniknul. 
            (7) Pokud exekutor, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, 
případně jeho zástupce nepředá ani v dodatečně poskytnuté lhůtě nově 
pověřenému exekutorovi spisy a související nosiče dat, plnění vymožené 
v exekuci, zajištěné věci, exekutorské úschovy a registry může si nově 
jmenovaný exekutor za účasti pověřeného zástupce Komory vynutit vstup do 
prostor exekutorského úřadu, případně jiných prostor, kde se tyto věci 
nacházejí. Za tímto účelem může nově pověřený exekutor požádat o 
součinnosti příslušný útvar Police České republiky.  
            (8) Současně s podáním žádosti podle odst. 1 písm. h) se může exekutor 
se souhlasem Komory dohodnout s jiným exekutorem na odevzdání a převzetí 
celé exekuční agendy. Dohodu o odevzdání exekuční agendy předloží exekutor 
ministerstvu a Komoře spolu se žádostí o ukončení výkonu exekutorského 
úřadu. Ustanovení odst. 5 se použije přiměřeně. Podrobnosti odevzdání 
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exekuční agendy a náležitosti dohody upraví Komora stavovským předpisem.  
Odůvodnění navrhované úpravy: 
K odst. 1 – úprava odstraňuje nedostatek, kdy Komora se o podané žádosti dozví 
často až s měsíčním zpožděním, což značně omezuje čas pro zdárné ukončení (i 
opakovaného) výběrového řízení. Jde o imperfektní normu, která působí výhradně 
preventivně.  
K odst. 5 – navrhované ustanovení odstraňuje nedostatky stávající úpravy při 
předávání spisů od exekutora, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu. 
K odst. 7 – zavádí se oprávnění pro nově pověřeného exekutora za účasti Komory 
odebrání vyjmenované věci i proti vůli soudního exekutora, jemuž zanikl výkon 
úřadu i za součinnosti Policie, bude-li to nezbytné.  
K odst. 8 – možností předání agendy soudnímu exekutorovi by vyřešilo některé 
stávající obtíže při zastupování soudního exekutora, který je ve fázi po podání 
žádosti o skončení a sám již z rozličných důvodů není schopen vést exekuční úřad. 
Tzn., exekutor by odevzdal svoji celou agendu jinému exekutorovi a jeho stávající 
úřad by vstupoval do výběrového řízení zcela prázdný a případně pro nezájem by 
mohl být ministrem zrušen, což stávající úprava neumožňuje, resp. neřeší co 
v takové situaci, kdy není zájem vykonávat určitý úřad. Dohodu by bylo možné 
uzavřít se souhlasem Komory, která bude odborným garantem toho, aby k předání 
došlo řádně. Současně s tím by se odstranili obtíže s hledáním zástupce, výkonem 
zastupování i s rozhodováním o podílech na odměnách.  
 
Bod 3. § 16 odst. 1,2,3 a 8 znějí:  
 „(1) Po jmenování exekutora do exekutorského úřadu mu Komora ustanoví na 
jeho návrh zástupce pro případ nemoci, dovolené, pozastavení nebo zániku výkonu 
exekutorského úřadu a nebo pro jiné vážné důvody, pro které nemůže vykonávat 
svůj úřad po dobu delší než 1 měsíc. Komora ustanoví zástupce exekutorovi také 
tehdy, jestliže sám nenavrhl svého zástupce do 1 měsíce od svého jmenování, a 
také v případě pozastavení výkonu jeho úřadu. Zastupovaný exekutor a zástupce si 
dohodnou podíl zástupce na odměně zastupovaného exekutora. Nebude-li dohoda 
doručena Komoře do dvou měsíců od ustanovení zástupce, rozhodne Komora 
podle zásad spravedlivého uspořádání. Podrobnosti stanoví Komora stavovským 
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předpisem  
(2) Zástupce je ustanoven z řad kandidátů exekutora, nejsou-li, z řad exekutorů 
jmenovaných v obvodu příslušného okresního soudu nebo jejich kandidátů, a 
nejsou-li, z řad exekutorů jmenovaných v obvodu příslušného krajského soudu 
nebo jejich kandidátů. Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může být 
zástupce ustanoven z řad exekutorů jmenovaných mimo obvod příslušného 
krajského soudu nebo jejich kandidátů. Za zástupce exekutora je možné 
ustanovit exekutorského kandidáta, jen jestliže splňuje podmínky podle § 11 odst. 
1 písm. b). 
(3) Exekutor je povinen bez zbytečného odkladu oznámit vznik či zánik 
skutečnosti podle odstavce 1 písemně Komoře a svému ustanovenému zástupci. 
Oznámení o vzniku skutečností podle odstavce 1 obsahuje zejména důvod a den, 
od kterého exekutor nemůže vykonávat svůj úřad. Exekutor zajistí, aby poté, co 
zastupování začalo, byly jeho zástupci  bez zbytečného odkladu předány 
neskončené spisy, plnění vymožená v exekuci, zajištěné věci, exekutorské 
úschovy a registry, případně razítko a pečetidlo; po dobu zastupování 
disponuje zástupce s peněžními prostředky na zvláštním účtu exekutora podle 
§ 46 odst. 5. Ustanovení § 15 odst. 7 se užije obdobně. Podrobnosti stanoví 
Komora stavovským předpisem. Oznámení o zániku skutečností podle odstavce 
1 obsahuje důvod a den, od kterého exekutor může vykonávat svůj úřad. 
Zastupování začíná dnem, kdy se zástupce dozví o skutečnostech podle odstavce 1, 
a končí, otevřel-li po zániku výkonu exekutorského úřadu nově jmenovaný 
exekutor v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář a 
je-li připraven vykonávat exekuční činnost anebo pominou-li jiné důvody, pro 
které zastupování vzniklo. Bez zbytečného odkladu po dni ukončení zastupování 
se provede vyrovnání mezi zástupcem a zastupovaným exekutorem, popřípadě 
jeho dědici nebo odkazovníky, a to ke dni ukončení zastupování. 
(8) Ustanovený zástupce může být k jeho žádosti uvolněn z funkce zástupce 
pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných.“ 
Odůvodnění navrhované úpravy: 
K odst. 1 – stanoví se, že zastupování nastupuje až při delší neschopnosti (tedy 
nikoliv např. dovolená 1 týden; do absence v délce 1 měsíce to v zásadě není 
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potřeba, když většinu úkonů činí stejně zaměstnanci soudního exekutora). Věta 
poslední pak má Komoře upravit podrobnosti nakládání s vymoženým plněním – 
např. přednostně zajistit chod exekutorského úřadu v situaci, kdy je exekutorovi 
pozastaven výkon úřadu atp. 
K odst. 2 – není důvodu vázat zastupování striktně na obvod okresního soudu, 
když mnohdy v kraji lze (z mnoha důvodů) najít vhodnějšího zástupce. Současně, 
jsou-li zde zřetele hodné důvody, by mělo být umožněno jmenovat i exekutora 
mimo kraj. V praxi jsou totiž rozhodující většinou jiná než geografická kritéria, 
zejména totožnost informačních systému zástupce a zastupovaného. Současná 
úprava také neřeší situaci, když žádný z exekutorů na vymezeném území nemá na 
zastupování zájem, tzn. i kdyby byl ustanoven, hned by požádal o uvolnění  a celý 
proces by se zacyklil k újmě všech účastníků řízení. 
K odst. 3 – obdoba § 15 odst. 5 
K odst. 8 – Prezidium nemusí v určitých případech vyhovět automaticky žádosti 
zastupovaného exekutora či zástupce o uvolnění ze zastupování (např. je dán 
veřejný zájem na fungování zastupování, je-li zřejmé, že jiného zástupce nebude 
možné v dohledné době nalézt, anebo zastupovaný exekutora záměrně „bojkotuje“ 
Komorou již ustanoveného zástupce atp.) 
 
Bod 4. § 46 odst. 5 zní:  
„(5) Exekutor je povinen vymožené peněžité plnění a složené dražební jistoty 
vést odděleně od vlastních prostředků na zvláštním účtu31) u banky nebo 
spořitelního a úvěrního družstva v České republice. Exekutor oznámí bez 
zbytečného odkladu ministerstvu a Komoře číslo tohoto účtu a peněžní ústav, u 
kterého je veden.“ 
 
Bod 5. § 75 odst. 2 zní: 
„(2) O přijetí do úschovy vydá exekutor tomu, kdo hodnoty skládá, písemné 
potvrzení. Jsou-li předmětem úschovy peněžní prostředky, použije se 
ustanovení § 46 odst. 5 přiměřeně.“  
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Notářská komora K části třetí, změna zákona o soudních poplatcích – zásadní připomínka: 
 

1. V části třetí, čl. I, se doplňuje nový bod 9, který zní: 
„9. V § 11 odst. 8 se vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, 
ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho 
změny,“. 

 Dosavadní písmena b) a c) se nově označují jako písmena c) a d).“. 
 Dosavadní body 9 až 13 se nově označují jako body 10 až 14. 

 
 
Odůvodnění:  
 

Platné znění zákona o soudních poplatcích upravuje osvobození od soudních 
poplatků ve věcech zápisů údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, 
mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci 
zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně 
prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny (dále jen "spolky") - § 
11 odst. 1 písm. l) ZSOP. 
 

Podle platného znění ZSOP se osvobození v těchto věcech vztahuje i na 
poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem (§ 11 odst. 5 
druhá věta ZSOP). 
 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila v březnu 2016 
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 
zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém -  
poslanecký tisk 497. Se změnami, které byly obsaženy v uvedeném materiálu – 
poslaneckém tisku 497, již nyní připomínkovaný návrh zákona počítá jako s platným 
textem. 

 

Zásadní připomínku NK vzala 
zpět, a to s ohledem na 
schválení zákona č. 161/2016 
Sb. 
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 Návrhem novely zákona o soudních poplatcích, poslaneckým tiskem 497, došlo 
ke zhoršení dosavadního stavu, kdy by nově řízení ve věcech spolků nebylo před 
notářem osvobozeno od SOP. Zcela nesystematicky by řízení u soudu od SOP 
osvobozena byla, avšak v případě zápisu notářem by SOP vybírán byl. 

Osvobození od soudních poplatků ve věci zápisů údajů o spolcích, byla 
zavedena do ZSOP prvotně zákonem č. 335/2014 Sb., s účinností od 29.12.2014. (pro 
zápisy, přímo prováděné do OR notářem, posléze, zákonem č. 87/2015, s účinností od 
1.5.2015). Řízení ve věcech spolků bylo osvobozeno od soudních poplatků, s ohledem 
na negativní administrativní a finanční dopady, které poplatkové zatížení pro spolky 
mělo, v souvislosti se zápisy řady skutečností podle NOZ a Rejstříkového zákona. 
Problematice osvobození od poplatků za zápis se široce věnovala média (pro 
podrobnou argumentaci pro zavedení osvobození od soudního poplatku pro spolky lze 
odkázat na důvodovou zprávu k zákonu č. 335/2014 Sb.) 

 
Návrh novely zákona o soudních poplatcích, poslanecký tisk 497, osvobození 

od SOP v případě zápisů notářem fakticky zrušil, aniž je toto zrušení jakkoli 
odůvodněno. Nelze soudit ani na takovýto úmysl předkladatele na zavedení dvojího 
režimu SOP pro spolky (v řízení před soudy by byly osvobozeny, u notáře nikoli), když 
důvodová zpráva k příslušnému bodu uvádí mj., „K přesunu těchto ustanovení (…) 
došlo z důvodu lepší orientace, když se veškerá osvobození vztahující se na zápisy 
prováděné notáři koncentrují v jednom odstavci, namísto toho, aby byla roztříštěna do 
dvou odstavců.“, tedy ryze formální důvody, nikoli věcná změna.  

 
NKČR proto uplatňuje zásadní připomínku, aby byl nyní posuzovaný návrh 

zákona doplněn o osvobození od soudních poplatků ve věci zápisů údajů o spolcích 
v případě zápisů notářem, tedy aby byl zachován stav podle současného platného znění 
zákona, a nedošlo k jeho zhoršení, které zjevně nebylo při projednávání poslaneckého 
tisku 497 úmyslem předkladatele ani Sněmovny. 
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Návrh úpravy: 

 
§ 11 odst. 8 ZSOP: 
 
(8) Od poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem se 
osvobozuje  
 
a) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické 
osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku,  
b) zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně 
prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny,  
c) b) zápis výmazu osoby z veřejného rejstříku,  
d) c) zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem na podkladě 
notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením 
omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a 
zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna 
splacením v penězích. 

 
HKČR A. Obecná zásadní připomínka ke stávajícímu znění zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) v červenci 2015 uvítala 
návrh předkladatele na zakotvení náhrady nákladů zaměstnavatelů při exekučních 
srážkách ze mzdy zaměstnanců. Materiál je veden pod čj. MSP-919/2014-LO-SP/33. 
Legislativní proces tohoto materiálu však od září 2015 stagnuje.  
Nicméně zaměstnavatelům neustále vznikají náklady v souvislosti s exekuční agendou, 
proto HK ČR navrhuje zařadit tuto problematiku do předkládaného materiálu a 
legislativně zakotvit náhrady nákladů plátce mzdy spojených s výkonem 
rozhodnutí nebo exekucí srážkami ze mzdy. 
HK ČR provedla na toto téma minulý rok anketu, jejíž výsledky lze obecně shrnout, tak 

Vysvětleno.  
Náhrada nákladů plátce mzdy 
bude zařazena do novelizace 
exekučního řádu, která by měla 
řešit problematiku vícečetných 
exekucí a v jejímž rámci by 
opět měl být předložen celý 
návrh předložený v září 
loňského roku do vlády (a letos 
stažený z projednávání 
Legislativní rady vlády), jehož 
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že: 
 Průměrné přímé náklady na exekuci u dotázaných zaměstnavatelů činí 284,- Kč a 
nepřímé 59,- Kč měsíčně. 
 Jako preferovanou formu úhrady nákladů označila naprostá většina 
zaměstnavatelů (81%) paušální náhradu. 

Z toho vyplývá, že pro zaměstnavatele by byla preferovaná forma náhrady – měsíční 
paušál. 
V dalším odkazujeme na připomínky, které HK ČR uplatnila k výše uvedenému 
materiálu pod  
čj. 109/6000/2015. 

B. Konkrétní zásadní připomínka k Části třetí Změna zákona o soudních 
poplatcích 

Připomínka k novelizačním bodům 3, 4, a 5 (k ustanovení § 9 odst. 1, 2 a 7) 
Navrhujeme dotčené body vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Z hlediska podnikatelské obce stávající úprava respektuje zásadu proporcionality i 
hospodárnosti poplatkového řízení. Vidí-li překladatel zásadní důvod ke změně, musí 
jej doložit údaji prokazujícími reálnou závažnost prodlení při úhradě soudních poplatků 
(zejména relativní počet výzev k úhradě poplatků po jejich splatnosti vzhledem 
k celkovému počtu úhrad soudních poplatků, relativní výši celkového objemu poplatků 
předepsaných k úhradě po jejich splatnosti na základě výzvy k celkové výši vybraných 
poplatků a nakonec relativní výši skutečně vyinkasovaných poplatků na základě výzvy 
vzhledem k celkové výši vybraných poplatků). Bez reálných číselných údajů z praxe 
soudů musí HK ČR trvat na respektování legislativní zdrženlivosti, zejména pokud 
návrh není zřetelně nasměrován ve prospěch poplatníků. 
Pokud by reálné údaje přisvědčovaly návrhu předkladatele, upozorňujeme v souvislosti 

součástí byla i náhrada výdajů 
plátce mzdy v exekuci. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
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s navrženou poloviční kvótou výše poplatku na absenci jednotných, centralizovaných 
ustanovení o placení poplatků v daňovém řádu v situaci, kdy např. v jeden den žalobce 
zaplatí soudní poplatky za více žalob jednou částkou, avšak menší než úhrnná výše 
všech poplatků, a nebude tak očividné, že došlo k zaplacení alespoň poloviny každého 
jednotlivého soudního poplatku. V intencích návrhu předkladatele není ani jasná 
administrativní úspora při vydávání usnesení o zastavení řízení. Pokud dojde k 
zaplacení dříve, než bylo toto usnesení vydáno, soud vydá další usnesení o zrušení. V 
současné praxi soud vydává pouze jedno usnesení, podle navrhované úpravy může 
vydávat usnesení dvě. 
Úprava v § 9 odst. 2 a 7 souvisí s navrhovanou úpravou v § 9 odst. 1, a proto 
navrhujeme rovněž jejich zrušení, tj. ponechání stávajícího znění.  

C. Doporučující připomínka k Části první Změna občanského soudního řádu 
Připomínka k bodu 6, § 85 
Navrhované doplnění v § 85 požadujeme zapracovat i do jiných ustanovení, které 
operují pojmem „bydliště“. Jedná se např. § 86 odst. 1, § 328b odst. 3, § 335b odst. 5, § 
336c. 
Odůvodnění 
Navrhované doplnění podle § 85 občanského soudního řádu není zapracováno i do 
dalších ustanovení operujících s pojmem „bydliště“ Doporučujeme, pokud tomu 
zvláštní důvody nebrání, normovat pojmy jednotně. 

 
ČMKOS Odůvodnění:Obecně k návrhu 

Podporujeme snahu o zrušení zvláštní věcné příslušnosti u soudu pro Prahu 2. 

Odůvodnění: 
Odůvodnění:K jednotlivým ustanovením 

                                                        ČÁST PRVNÍ 

Neakceptováno. 
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                                         Změna občanského soudního řádu 

1. Nad rámec návrhu-§ 142 
Požadujeme, aby předkladatel upravil znění § 142 tak, aby soud mohl 

účastníkovi řízení přiznat plnou náhradu nákladů řízení nebo vyslovit, že žádný z 
účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, i v případech, kdy rozhodnutí o 
nároku jako takovém záviselo na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu a účastník 
neměl ve věci úspěch a jednalo se o jiné rozhodnutí než na plnění. 

 Dle našich poznatků z praxe soudy stávající úpravu vykládají tak, že v případě, 
že se zaměstnanec soudí o neplatnost výpovědi, neboť tvrdí, že se jednalo o výpověď z 
důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a soud na základě znaleckého 
posudku žalobu zamítne, nemůže soud přiznat žalobci ani plnou náhradu nákladů řízení 
ani vyslovit, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože 
postup dle § 142 odst. 2 a 3 lze uplatnit jen v případě, že účastník měl ve věci úspěch 
alespoň částečný. To však není možné v případech, kdy se nežaluje na plnění, nýbrž na 
určení. Dle našeho názoru by mělo být možné i v těchto případech (kdy výsledek závisí 
na znaleckých posudcích), minimálně to, aby si každá strany nesla jen své náklady 
řízení. 

 Dále nám jde o případy, kdy se sice žaluje na plnění, ale rozhodnutí o tom, zda 
nárok vůbec náleží, závisí na posudku znalce. Ustanovení § 142 odst. 3 řeší případy, 
kdy na znaleckém posudku závisí rozhodnutí o výši plnění, nikoliv nárok jako takový. 
Tedy v případě, že zaměstnanec žaluje náhradu škody a nemajetkovou újmu, 
tak sporný je zejména nárok jako takový. Soud tedy na základě znaleckého posudku 
rozhodne o tom, že nárok nenáleží a postup dle § 142 odst. 3 nelze použít, protože na 
základě znaleckého posudku se nerozhodovalo o výši plnění a účastník neměl úspěch 
ve věci ani částečný. 

 Postup dle § 142 odst. 2 a 3 by měl být dle našeho názoru použitelný obecně na 
případy, kdy rozhodnutí závisí pouze na znaleckém posudku. Stávající úprava, kdy 
potencionálnímu žalobci hrozí, že bude hradit náklady řízení protistrany jen proto, že 
výsledky nelze odhadnout předem, protože vše záleží na znalcích, odrazuje lidi od 
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toho, aby se svých nároků u soudu domáhali. Sice tím klesá počet žalob, ale zároveň 
stoupá nespokojenost společnosti a její nedůvěra v právní řád. 

 Tuto připomínku požaduje ČMKOS za zásadní. 

 
  Bod 22, § 343 odst. 3 věta první 
V navrhovaném znění § 343 odst. 3 věty první doporučujeme pro větší 

srozumitelnost a zamezení možnosti různých výkladů upravit slovosled takto: 
(3) Nebude-li listinou vydanou státním orgánem nebo orgánem obce anebo 

notářským zápisem prokázáno, že náhrada za ztrátu práva byla pro povinného 
zajištěna a že odpovídá vykonávanému rozhodnutí, nařídí soud před rozhodnutím o 
nařízení výkonu rozhodnutí jednání. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující. 
                                                       
                                               ČÁST DRUHÁ 
                                 Změna zákona o zvláštních řízeních soudních 
Body 11 a 12, § 389 odst. 1 
K navrhovanému znění § 389 odst. 1 jsme toho názoru, že změna formulace a 

použití výrazu „zpravidla“ bude znamenat přílišný ústup od dosavadního povinného 
výslechu účastníků, což může znamenat snížení ochrany zájmů stran sporu Za 
relevantnější řešení považujeme ponechat větu druhou s demonstrativním výčtem 
výjimek z povinného výslechu účastníků. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  

SPČR A) K ČÁSTI PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu, čl. I, bod 6. (§ 85 odst. 
1) 
 
SP ČR doporučuje navrhované doplnění v § 85 zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

 
Neakceptováno. 
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soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) zapracovat i do dalších 
ustanovení, které operují pojmem „bydliště“. Jedná se např. § 86 odst. 1 OSŘ, § 
328b odst. 3 OSŘ, § 335b odst. 5 OSŘ nebo § 336c OSŘ. 
 
Odůvodnění 
Navrhované doplnění § 85 odst. 1 OSŘ není zapracováno i do dalších ustanovení 
operujících s pojmem „bydliště“. Například se jedná o ustanovení § 86 odst. 1 
OSŘ, § 328b odst. 3 OSŘ, § 335b odst. 5 OSŘ nebo § 336c OSŘ. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 
B) K ČÁSTI TŘETÍ - Změna zákona o soudních poplatcích, body 3., 4. a 5. (§9 

odst. 1, 4 a 7)  
 

SP ČR navrhuje, aby tyto novelizační body byly z návrhu vypuštěny. 
 
Odůvodnění 
Navrhovanou úpravu § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSP“) nepovažuje SP ČR za přínosnou. Na 
rozdíl od důvodové zprávy se domnívá, že soudy budou administrativně zatíženy 
jak identifikací plateb (např. v jeden den žalobce zaplatí soudní poplatek za více 
žalob jednou částkou - jak bude soud řešit, zda došlo k zaplacení alespoň poloviny 
soudního poplatku?) tak vydáním usnesení o zastavení řízení. Pokud dojde k 
zaplacení dříve, než bylo toto usnesení vydáno, soud vydá další usnesení o zrušení. 
V současné praxi soud vydává pouze 1 usnesení, podle navrhované úpravy může 
vydávat dvě usnesení. Pozice žalobců se navrhovanou úpravou značně znejistí, 
když zaplacení soudního poplatku bude de facto podmínkou řízení.   
 
Úprava v § 9 odst. 4 a 7 ZoSP souvisí s navrhovanou úpravou v § 9 odst. 1 ZoSP, 
SP ČR proto navrhuje rovněž jejich zrušení, tj. ponechání předmětných ustanovení 
bez novelizace.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak (viz 
Ministerstvo financí). 
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Tato připomínka je zásadní.  
 

C) K ČÁSTI ČTVRTÉ – Změna zákona o soudech a soudcích 
 
SP ČR velmi oceňuje snahu předkladatele zavést reálně fungující automatizovaný 
systém přidělování věcí, pouze upozorňuje na potřebu omezit na minima možné 
výjimky.  
 
Tato připomínka je doporučující.  
 
 

D) Nad rámec návrhu – paušální náhrada nákladů plátcům mzdy za provádění 
výkonu rozhodnutí/exekuce srážkami ze mzdy  
 
V loňském roce předložilo Ministerstvo spravedlnosti do meziresortního 
připomínkového řízení návrh novelizace OSŘ a exekučního řádu, v níž mj. jiné 
navrhovalo upravit nárok na náhradu nákladů, které zaměstnavatelům jako plátcům 
mzdy vznikají v souvislosti s prováděním srážek ze mzdy jejich zaměstnanců 
v rámci exekučních řízení a řízení o výkonu rozhodnutí, a také zavedení formulářů 
pro výzvy k vymožení peněžitého plnění a exekuční příkazy. Zaměstnavatelé návrh 
velmi uvítali, přestože k detailům měli určité připomínky (zejména ke skutečnosti, 
že by náhrada nákladů měla jít k tíži povinného a tedy prohlubovat jeho zadlužení). 
Bohužel Ministerstvo spravedlnosti v mezidobí tuto novelizaci dočasně stáhlo 
z legislativního procesu, a proto se neúměrně protahuje stávající zásadně neúnosná 
situace, na kterou zaměstnavatelé poukazují již několik let (náklady na provádění 
agendy těchto srážek ze mzdy dosáhly takového rozsahu, že výrazně časově 
vytěžují zejména mzdové účetní zaměstnavatelů popř. je nutné najímat další 
mzdové účetní jen z důvodu této agendy).  
 
SP ČR požaduje, aby předkladatel doplnil návrh aktuální novely OSŘ a ZŘS o 
úpravu paušální náhrady nákladů plátců mzdy za provádění výkonu 
rozhodnutí/exekuce srážkami ze mzdy. V podrobnostech SP ČR odkazuje na své 

 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Náhrada nákladů plátce mzdy 
bude zařazena do novelizace 
exekučního řádu, která by měla 
řešit problematiku vícečetných 
exekucí a v jejímž rámci by 
opět měl být předložen celý 
návrh předložený v září 
loňského roku do vlády (a letos 
stažený z projednávání 
Legislativní rady vlády), jehož 
součástí byla i náhrada výdajů 
plátce mzdy v exekuci. 
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stanovisko ke zmíněnému loňskému návrhu.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

 
Ústecký kraj 1. K bodu 22 - § 344 odst. 1 a 4 

Navrhujeme upravit v § 344 odst. 1 a 4 následovně: 
 

(1) Soud vyrozumí povinného nejméně 15 dnů předem, kdy bude vyklizení 
provedeno. Vyrozumí o tom rovněž oprávněného a příslušný orgán obce obecní 
úřad. Jestliže to je potřebné, zejména není-li povinný přítomen, přibere 
vykonavatel provádějící vyklizení  
k tomuto úkonu vhodnou osobu, podle možnosti zástupce orgánu obce obecního 
úřadu. 
 
(4) Po přestěhování vykonavatel provádějící vyklizení předá náhradní obydlí 
povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti; odmítnou-li 
náhradní obydlí převzít, uloží klíče u soudu nebo orgánu obce obecního úřadu a 
povinného o tom vyrozumí. Nezačne-li povinný náhradní obydlí bez vážného 
důvodu do šesti měsíců od uložení užívat, práva povinného k náhradnímu obydlí 
uplynutím této lhůty zanikají. 
Odůvodnění: 
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, hlava IV jsou orgány obce zastupitelstvo obce, rada obce, starosta a 
obecní úřad. Z navržené formulace (orgán obce) není patrné, o který se bude 
jednat orgán, který  
o vyklizení s náhradou bude vyrozuměn, resp. přítomen nebo u kterého budou 
uloženy klíče – viz odst. 4. Tato nejasná formulace může přinést řadu komplikací 
zejména s ohledem na to, že se jedná v případě zastupitelstva, rady a starosty o 
volené zástupce a v případě zastupitelstva a rady o kolektivní orgány. Bude jednat 

Vysvětleno.  
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celý tento kolektivní orgán nebo jeho pověřený člen a tento bude předkládat 
informace ostatním členům kolektivního orgánu? Většina členů kolektivních 
orgánů není pro výkon funkce uvolněna a vykonává jinou výdělečnou činnost a 
nemusí být vždy k dosažení. 
Navržená úprava, tj. nahrazení pojmu orgán obce obecním úřadem, znamená 
konkretizaci a upřesnění. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník (je-li 
tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V případě 
zaměstnanců obecního úřadu se jedná o úředníky či referenty, kteří v obecním 
úřadu vykonávají svou závislou činnost a jsou zpravidla bezprostředně k dosažení 
a dispozici k činnostem dle navrženého zákonného ustanovení. 
 

      Tato připomínka je zásadní. 
 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínky: 
 
A) K návrhu zákona 
 
K části první – Změna občanského soudního řádu 
V novelizačním bodě 11 je uvedeno, že  v  §  238  se  do odst. 1 doplňuje mj. písm. i) 
tohoto znění: „i) proti usnesením, kterými byla zamítnuta žádost účastníka o ustanovení 
zástupce,“, avšak v platném znění s  vyznačením navrhovaných změn zní § 238 odst. 1 
písm. i) takto: „i) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o 
ustanovení zástupce,“, přičemž ze zvláštní části důvodové zprávy není zřejmé, která 
z těchto variant je správná; uvedený nesoulad je třeba odstranit. 

   
B) K důvodové zprávě 
 
Důvodová zpráva dostatečně neodůvodňuje navrhované rozšíření nepřípustnosti 
dovolání „proti rozhodnutím, kterými odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního 
stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení“ [viz část první návrhu 
zákona – Změna občanského soudního řádu, novelizační bod č. 11  -  §  238  odst. 1 
písm. j)]; uvedený případ nepřípustnosti dovolání odůvodňuje toliko slovy „Nejeví se 

Vysvětleno.  
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
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totiž jako vhodné, aby v této fázi soudního řízení do sporu zbytečně vstupoval dovolací 
soud, když je v prvé řadě nutné vyčkat rozhodnutí soudu prvního stupně (příp. soudu 
odvolacího).“, resp. snahou o snížení počtu dovolacích řízení a přetíženosti soudů, 
nikoliv však z pohledu účastníků, kterým se navrhovanou změnou sníží možnost 
domoci se vyslovení názoru dovolacího soudu v nějaké „přiměřenější“ lhůtě a kteří tak 
budou muset vyčkávat dalšího kola rozhodování u soudu prvního stupně.  
 

Kraj Vysočina 
Připomínka k bodu 1.3.2 důvodové zprávy:  
K prvnímu odstavci bodu 1.3.2 důvodové zprávy na str. 15 sdělujeme následující: 
Současný proces transformace systému péče o ohrožené děti  si klade za cíl snížení 
počtu dětí v ústavních zařízení a zvýšení počtu pěstounských rodin. V praxi se objevují 
problémy s aplikací ustanovení o předpěstounské péči. Tedy již v prvotní fázi 
zprostředkování pěstounské péče narážejí budoucí pěstouni na nepředvídatelnost 
soudních rozhodnutí, která je v konečném důsledku finančně poškozují: 
Soud může dítě svěřit dle § 963 NOZ zájemcům o pěstounskou péči do předpěstounské 
péče; její délku stanoví se zřetelem k okolnostem případu. Nad průběhem a úspěšností 
předpěstounské péče vykonává dohled.  
Některé soudy vydávají usnesení o předběžném opatření a svěření dítěte do 
předpěstounské péči, poté rozhodují ve věci samé, tzn. o pěstounské péči. Tento postup 
považujeme za optimální. Dítě se ocitá ve faktické péči  pěstouna na základě 
vykonatelného usnesení o předpěstounské péči, které mu zakládá nárok na dávky 
pěstounské péče dle § 47p odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí.  
Jiné soudy chápou řízení o předpěstounské péči jako řízení ve věci samé a rozhodují 
rozsudkem po provedeném řízení včetně nařízeného jednání. Přestože soud odejme 
případnému odvolání odkladný účinek, rozsudek je vydán po několika týdnech či 
měsících od podání návrhu budoucích pěstounů. V konečném důsledku mohou být tito 

Neakceptováno.  
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pěstouni kráceni na dávkách pěstounské péče o několik desítek tisíc korun. 
Proto navrhujeme, aby byl § 963 NOZ doplněn takto:  

 
„Soud může dítě svěřit zájemcům o pěstounskou péči předběžným opatřením do 
předpěstounské péče; její délku stanoví se zřetelem k okolnostem případu. Nad 
průběhem a úspěšností předpěstounské péče vykonává dohled.“ 
Rozhodnutí o předpěstounské péči by tedy bylo procesním rozhodnutím, nikoliv 
rozhodnutím ve věci  samé a bylo by v souladu s  § 466 zákona č. 292/2013 Sb., kde je 
v příkladmém výčtu uvedena v bodě p) pouze pěstounská péče, nikoliv předpěstounská 
péče. Jestliže se dle § 471 odst. 1 cit. zákona rozhoduje ve věci samé rozsudkem, 
nemělo by se rozsudkem rozhodovat o předpěstounské péči. 
  

Hlavní město 
Praha 

K části druhé – změna zákona o zvláštních řízeních soudních 
 
 

• K bodu 14 - § 434 odst. 2 
 

V odstavci 2 požadujeme slova „podnět nebo“ zrušit. 
 

Tato připomínka je zásadní 
 
 
 

• K bodu 17 - § 469 odst. 2  

 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
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V odstavci 2 požadujeme slova „podnět nebo“ zrušit. 
  
            Tato připomínka je zásadní 
 
Odůvodnění 
Novelizace výše uvedených ustanovení je předkladatelem navržena  tak, aby  
opatrovníkem pro zastupování dítěte nebyl ustanoven orgán sociálně-právní ochrany 
dětí, který podal ve věci samé soudu návrh nebo podnět. Změna je zdůvodněna 
nepřípustností kolize rolí navrhovatele, potažmo orgánu předkládajícího podnět, s rolí 
zástupce jiného účastníka řízení – tedy s rolí tzv. kolizního opatrovníka. 
Souhlasíme s tím, že by nemělo docházet ke kolizi rolí jednoho účastníka, který by 
vystupoval jak v roli navrhovatele, tak v roli tzv. kolizního opatrovníka. V tomto 
ohledu je novelizace důvodná. 

• V případě  § 434 odst. 2  zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., (dále jen „zákon“), není navržená 
novelizace namístě. Podle § 429 odst. 1 zákona  lze řízení ve věcech osvojení, 
ke kterému se novelizované ustanovení vztahuje, možno zahájit pouze na návrh. 
Soudu zde tedy není svěřena pravomoc zahajovat řízení na základě výsledků 
vlastní činnosti nebo vyhodnocením podaných podnětů.  
 

• V případě § 469 odst. 2  zákona  může soud podle   § 468  zahájit řízení i bez 
návrhu.  
 
V případě, že je soudu podán podnět k zahájení řízení, musí soud tento podnět 
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nejprve vyhodnotit v tom směru, zda vůbec popsaná a doložená situace splňuje 
podmínky k zahájení řízení. Obecné soudy nezahajují automaticky řízení 
v případě všech podaných podnětů. Naopak současné informace od samotných 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí jsou takové, že velmi často dochází k tomu, 
že soud vyžádá doplnění dalších informací nebo odkazuje orgány sociálně-
právní ochrany dětí na § 925 odst. 1 občanského zákoníku,  ve spojení s  § 13 
odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, tedy vede orgány sociálně-právní ochrany dětí, aby 
v těchto vymezených situacích nejprve přijaly opatření ve své kompetenci. 
V případě, že soud vyhodnotí podnět za důvodný a shledá podmínky k zahájení 
a vedení příslušného řízení ve věci péče o nezletilé, zahajuje řízení na základě § 
13 odst. 1  zákona ve spojení s  § 468  zákona bez návrhu. Z dikce současného 
znění je tak na úvaze soudu, kdo bude jmenován opatrovníkem dítěte. V tomto 
ohledu by vzhledem k vzdělání soudců, jejich přípravě a celkové společenské 
vážnosti, kterou je funkce soudce vybavena, bylo kontraproduktivní soudcům 
tuto možnost úvahy odebrat a stanovovat závazný postup. Nakonec orgán je 
jmenován opatrovníkem zpravidla, což ponechává soudu možnost jmenovat 
opatrovníkem i jinou osobu. 
Zároveň upozorňujeme na to, že tato změna by v případě ustanovování jiných 
orgánů sociálně-právní ochrany než těch, které podaly podnět (a jsou podle § 61 
odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány místně příslušnými), neúměrně zatěžovalo celou 
soustavu orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to nejen z hlediska jejich 
úkonů, ale i ekonomicky, když náklady nese podle § 58 zákona č. 359/1999 Sb., 
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o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, stát, který má 
k tomuto vytvořen mechanizmus účelové dotace přidělované jednotlivým 
orgánům na základě sociodemografické analýzy. Dotace se tak prakticky váže 
pouze na klienty s trvalým pobytem ve správním obvodu dané obce s rozšířenou 
působností a nijak by nezohledňovala náklady spojené se zajištěním činnosti 
pro obyvatele jiných obcí s rozšířenou působností, včetně nákladů těchto osob 
samotných spojených s řádným výkonem funkce jmenovaného opatrovníka 
(tento by neměl zastupovat účastníka pouze obecně, ale na základě znalosti věci 
a projednání postupu a názorů s ním). 
Zároveň upozorňujeme na to, že do určité míry je tato ochrana účastníka 
zastupovaného opatrovníkem nadbytečná i v kategorii dětí nad cca 12 let věku, 
kde již jistou pojistku přiměřené účasti na řízení a sdělení názoru k věci zakotvil 
občanský zákoník. Stává se tak spíše pravidlem, že tyto děti by v současné době 
měly být soudem slyšeny v rámci řízení samého osobně. 

 
Moravskoslezský 
kraj 

K části druhé, Změna zákona o zvláštních řízeních soudních 

Návrh na rozšíření o novelizaci § 45 

Toto ustanovení upravující zahájení řízení zní: 

„(1) O jmenování a odvolání opatrovníka osobě, jejíž zdravotní stav jí při 
správě jmění nebo při hájení jejích práv působí obtíže, je možné rozhodnout jen na 
návrh této osoby. 

Neakceptováno.  
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(2) O zjištění vůle opatrovance, kterému byl jmenován opatrovník podle 
odstavce 1, je možné rozhodnout jen na návrh opatrovníka.“ 

Navrhujeme oba odstavce upravit tak, aby nebyla využitelná pouze na návrh 
osob v nich uvedených. 

Odůvodnění: 

Pokud má osoba sama problém rozhodovat o vlastních záležitostech 
závaznějšího charakteru jako je jmění (ale může to být i jiná situace), pak zpravidla 
toto sama není schopna rozpoznat, resp. právě proto, že takové jednání osoba 
podceňuje nebo není schopna to posoudit, je potřeba jí jmenovat opatrovníka. 
Zpravidla to však vědí např. osoby blízké. 

U druhého odstavce jde o obdobu. Nelze, aby pouze opatrovník rozhodoval o 
tom, zda se má zjišťovat vůle osoby opatrovance. Opět by měla být možnosti i 
podnětového řízení, aby soud měl dispozici posoudit a rozhodnout i na základě podnětů  
jiných osob nebo z důvodu úvahy soudu.  

Vycházíme z praxe krajského úřadu a máme za to, že je vhodné tuto možnost v 
zákoně zakotvit. Na tuto skutečnost poukazovaly i obce v Moravskoslezském kraji. 

  
Středočeský kraj  

 
 

Změna zákona o zvláštních řízeních soudních 

Neakceptováno.  
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1. V souvislosti se změnami § 434, § 455 a § 469 zákona o zvláštních řízeních 

soudních doporučujeme navrácení dříve zrušeného ustanovení v OSŘ (nebo 
vtělení do uvedených paragrafů ZZŘS), kterým se místně příslušnému orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí přiznává statut účastníka řízení v případech, 
kdy nepodal návrh na zahájení řízení a nebyl ustanoven kolizním opatrovníkem 
dítěte. Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který je dle zákona zřízen 
k tomu, aby chránil práva a zájmy dítěte, vyhodnocoval situaci ohroženého 
dítěte, ztrácí v případech, kdy soud ve věcech péče o dítě bude rozhodovat bez 
toho, aby měl k dispozici aktuální informace OSPOD, přičemž ten zároveň 
ztrácí možnost být aktivním participantem v řízeních týkajících se dítěte. 
Ustanovený kolizní opatrovník dítěte, stojící mimo OSPOD, nemá k dispozici 
relevantní informace o vývoji případu a poskytování SPO (není zákonem 
upraveno nahlížení do spisu Om vedeného OSPOD). Navrhujeme, aby 
v takových řízeních bylo OSPOD přiznáno procesní postavení účastníka řízení 
s právem navrhovat důkazy a závěrečná rozhodnutí soudu. Obdobná situace 
nastala v minulosti řízení soudu ve věcech mládeže, kdy roli kolizního 
opatrovníka převzali zástupci advokacie, což vedlo ke zvýšení nákladů státu za 
úhrady zastoupení, přičemž informace o dítěti získává takto ustanovený kolizní 
opatrovník výhradně z dokumentace vedené na OSPOD navíc těsně před 
řízením samotným. Navrhované doporučení může pozitivně působit na zvýšení 
prestiže orgánu sociálně-právní ochrany v očích veřejnosti, jako zástupce státu 
pověřeného ochranou práv a zájmů dítěte.  
 

2. Změna zákona neošetřuje signály z praxe ve věci vstupu státního zastupitelství 
do řízení ve věci péče o nezletilé, kdy ve výčtu řízení dle § 8 odst. 1 písm. b) 
chybí řízení soudu dle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí. Účast státního zastupitelství je v takových případech sporná.  

 
 
V Praze dne 14. 6. 2016 
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Vypracoval: Mgr. Barbora Pečivová 
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