
ÚPLNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN 

§ 14 

(1) Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na 

jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich 

nepodjatosti. 

 (2) U soudu vyššího stupně jsou vyloučeni i soudci, kteří projednávali nebo rozhodovali věc u 

soudu nižšího stupně, a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o dovolání. 

 (3) Z projednávání a rozhodnutí žaloby pro zmatečnost jsou vyloučeni také soudci, kteří 

žalobou napadené rozhodnutí vydali nebo věc projednávali. 

 (4) Důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu 

soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. 

§ 15 

(1) Jakmile se soudce nebo přísedící dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí ji neprodleně 

předsedovi soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu. 

 (2) Předseda soudu určí podle rozvrhu práce místo soudce (přísedícího) uvedeného v odstavci 

1 jiného soudce (přísedícího) nebo, týká-li se oznámení všech členů senátu, přikáže věc jinému senátu; 

není-li to možné, předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1. Jde-li o vyloučení podle § 14 odst. 1 a 

předseda soudu má za to, že tu není důvod pochybovat o nepodjatosti soudce (přísedícího), předloží 

věc k rozhodnutí soudu uvedenému v § 16 odst. 1. 

§ 15a 

(1) Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc 

projednat a rozhodnout. O tom musí být soudem poučeni. 

 (2) Účastník je povinen námitku podjatosti soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při prvním 

jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v této době o důvodu 

vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů po té, co se o něm 

dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o 

svém právu vyjádřit se k osobám soudců (přísedících). 

 (3) V námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti 

kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, 

popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán. 

§ 15b 

(1) K rozhodnutí o námitce podjatosti soud věc předloží s vyjádřením dotčených soudců (přísedících) 

svému nadřízenému soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu. 

 (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, byla-li námitka uplatněna před nebo v průběhu jednání, při 

němž byla věc rozhodnuta, a má-li soud za to, že námitka není důvodná. 
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 (3) Ustanovení odstavce 1 neplatí také tehdy, uplatnil-li účastník v námitce stejné okolnosti, o 

nichž bylo nadřízeným soudem (jiným senátem Nejvyššího soudu) již rozhodnuto, nebo je-li námitka 

zjevně opožděná. 

§ 16 

(1) O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení 

soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu. 

 (2) Opožděně podanou námitku (§ 15a odst. 2) soud uvedený v odstavci 1 odmítne. 

 (3) Dokazování k prokázání důvodu vyloučení soudce (přísedícího) provede soud uvedený v 

odstavci 1 buď sám nebo prostřednictvím dožádaného soudu. Neprovádí-li se dokazování, není třeba k 

rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 nařizovat jednání. 

§ 16a 

(1) Jestliže bylo rozhodnuto, že soudce (přísedící) je vyloučen, předseda soudu podle rozvrhu práce 

určí místo něho jiného soudce (přísedícího) nebo, jestliže byli vyloučeni všichni členové senátu, 

přikáže věc jinému senátu; není-li to možné, předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1. 

 (2) Bylo-li rozhodnutí odvolacím nebo dovolacím soudem anebo na základě žaloby pro 

zmatečnost zrušeno proto, že ve věci rozhodoval vyloučený soudce (přísedící), nebo nařídil-li odvolací 

nebo dovolací soud, aby věc v dalším řízení projednal a rozhodl jiný senát (samosoudce), postupuje se 

obdobně podle odstavce 1. 

§ 36a 

(1) V řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje senát: 

a) ve věcech pracovních, 

b) v dalších věcech, o nichž to stanoví zákon. 

(1) V řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje samosoudce. 

 (2) V ostatních věcech jedná a rozhoduje v řízení před okresním soudem samosoudce. 

 (3) (2) V řízení před krajským soudem jako soudem prvého stupně jedná a rozhoduje 

samosoudce; senát jedná a rozhoduje v řízení v prvním stupni, stanoví-li tak zákon, a v odvolacím 

řízení. 

§ 37 

(1) Senát rozhoduje po poradě; kromě členů senátu a zapisovatele nesmí být nikdo jiný poradě 

přítomen. 

 (2) K rozhodnutí je třeba většiny hlasů, přičemž hlasovat jsou povinni všichni členové senátu. 

Hlasování řídí předseda senátu. Přísedící hlasují před soudci a mladší soudci (přísedící) před staršími, 

předseda senátu hlasuje poslední. Mladší soudci hlasují před staršími  

a předseda senátu hlasuje poslední. 

§ 40a 
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(1) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, je předseda senátu povinen přísedící, účastníky, 

osoby oprávněné za ně jednat (§ 21 až 21b), zástupce účastníků, znalce, tlumočníky, osoby uvedené v 

§ 116 odst. 3 a další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit řízení, předem podle zvláštního 

právního předpisu poučit56a). Písemný záznam o tomto poučení založí předseda senátu do spisu a jeho 

kopii zašle nejpozději do 30 dnů ode dne poučení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. 

  

 (2) Poučení podle odstavce 1 není potřebné u těch osob, které se prokáží platným osvědčením 

fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením, vydanými podle 

zvláštního právního předpisu56a). 

§ 157 

(1) Není-li stanoveno jinak, v písemném vyhotovení rozsudku se po slovech "Jménem republiky" 

uvede označení soudu, jména a příjmení soudců a přísedících, přesné označení účastníků a jejich 

zástupců, účast státního zastupitelství a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, označení 

projednávané věci, znění výroku, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek 

nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, poučení o 

možnosti výkonu rozhodnutí a den a místo vyhlášení. Je-li to možné, uvede se v označení účastníků 

též jejich datum narození (identifikační číslo). 

 (2) Není-li dále stanoveno jinak, soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho se žalobce 

(navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), 

stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá 

skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký 

učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce; není přípustné ze spisu opisovat 

skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozsudku bylo 

přesvědčivé. Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným 

odůvodněním. 

 (3) V odůvodnění rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze 

předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro 

zmeškání. 

 (4) V odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se 

účastníci odvolání vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a 

stručné právní posouzení věci. 

§ 169 

(1) Není-li stanoveno jinak, ve vyhotovení usnesení se uvede, který soud je vydal, jména a příjmení 

soudců a přísedících, označení účastníků, jejich zástupců a věci, výrok, odůvodnění, poučení o tom, 

zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o 

lhůtě a místu k jeho podání, a den a místo vydání usnesení. 

 (2) Vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, 

návrhu na zajištění důkazu, návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se 

práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se 

týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a, nemusí obsahovat odůvodnění. Odůvodnění nemusí 

obsahovat rovněž usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této 
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věci a je-li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto; v tomto případě se 

ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a důvod rozhodnutí. 

 (3) Jestliže se usnesení nedoručuje, stačí v písemném vyhotovení uvést výrok a den vydání. 

 (4) Pro odůvodnění usnesení, jímž se rozhoduje ve věci samé, platí obdobně § 157 odst. 2 a 4. 

§ 205 

(1) V odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí 

směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu 

soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). 

 (2) Odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze odůvodnit 

jen tím, že 

a) nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí 

soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně 

obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, 

b) soud prvního stupně nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným 

důkazům, ačkoliv k tomu nebyly splněny předpoklady podle § 118b nebo § 175 odst. 4 části první 

věty za středníkem, 

c) řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, 

d) soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné 

k prokázání rozhodných skutečností, 

e) soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, 

f) dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které 

nebyly dosud uplatněny (§ 205a), 

g) rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci. 

 (3) Odvolatel může bez souhlasu soudu měnit odvolací návrhy a odvolací důvody i po 

uplynutí lhůty k odvolání. 

 (4) Rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, může odvolatel měnit jen v průběhu trvání lhůty k 

odvolání. 

§ 205a 

kutečnosti nebo důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, jsou u odvolání proti 

rozsudku nebo usnesení ve věci samé odvolacím důvodem jen tehdy, jestliže 

a) se týkají podmínek řízení, věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce (přísedícího) nebo obsazení 

soudu; 

b) jimi má být prokázáno, že v řízení došlo k vadám, které mohly mít za následek nesprávné 

rozhodnutí ve věci; 
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c) jimi má být zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí soudu 

prvního stupně; 

d) jimi má být splněna povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti nebo 

důkazní povinnost, a to za předpokladu, že pro nesplnění některé z uvedených povinností neměl 

odvolatel ve věci úspěch a že odvolatel nebyl řádně poučen podle § 118a odst. 1 až 3; 

e) odvolatel nebyl řádně poučen podle § 119a odst. 1; 

f) nastaly (vznikly) po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně. 

§ 229 

(1) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně 

nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže 

a) bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudů, 

b) ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, neměl způsobilost být účastníkem řízení, 

c) účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat (§ 29 odst. 2) a 

nebyl řádně zastoupen, 

d) nebyl podán návrh na zahájení řízení, ačkoliv podle zákona ho bylo třeba, 

e) rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící, 

f) soud byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, 

g) bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce nebo přísedícího, 

h) účastníku řízení byl ustanoven opatrovník z důvodu neznámého pobytu nebo proto, že se mu 

nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, ačkoliv k takovému opatření nebyly splněny 

předpoklady. 

 (2) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout také pravomocný rozsudek soudu 

prvního stupně nebo odvolacího soudu nebo pravomocné usnesení těchto soudů, kterým bylo 

rozhodnuto ve věci samé, anebo pravomocný platební rozkaz (směnečný a šekový platební rozkaz) 

nebo elektronický platební rozkaz, jestliže 

a) v téže věci bylo již dříve zahájeno řízení, 

b) v téže věci bylo dříve pravomocně rozhodnuto, 

c) odvolacím soudem byl pravomocně zamítnut návrh na nařízení výkonu těchto rozhodnutí nebo 

pravomocně zastaven výkon rozhodnutí z důvodu, že povinnosti rozsudkem, usnesením nebo 

platebním rozkazem uložené nelze vykonat (§ 261a). 

 (3) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout též pravomocný rozsudek odvolacího 

soudu nebo jeho pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, jestliže mu byla v 

průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem. Totéž platí, jde-li o 

pravomocný rozsudek soudu prvního stupně, proti němuž není odvolání přípustné podle § 202 odst. 2. 
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 (4) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout rovněž pravomocné usnesení 

odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení, jakož 

i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu 

prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost. 
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