
OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ II. 
-rozkazní řízení 

-předběžné opatření 

 



ROZKAZNÍ ŘÍZENÍ 

Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez 

slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, je-li v 

žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité 

částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností 

uvedených žalobcem. V platebním rozkazu 

žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení 

platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou 

pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě 

podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. 

Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do 

vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno. 

Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má 

účinky pravomocného rozsudku.  

 



ODPOR PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU 

 Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší 

se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud 

nařídí jednání.  

 Odpor musí obsahovat obecné náležitosti podání, 

není třeba ho odůvodňovat.  

 Zpravidla je již přímo v platebním rozkazu 

obsažena výzva, aby se žalovaný ve věci písemně 

vyjádřil. K tomu je mu stanovena lhůta, která nesmí 

být kratší než 30 dnů od konce lhůty pro podání 

platebního rozkazu. Případně může být tato výzva 

soudem doručena samostatně až po podání 

odporu. Pokud žalovaný podá odpor, ale písemně 

se stanovené ve lhůtě nevyjádří, soud vydá tzv. 

rozsudek pro uznání.  



PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ OBECNĚ 

Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit 

předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly 

upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by 

výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. 

Předběžným opatřením může být účastníku uloženo, 

aby např.: 

 a) platil výživné v nezbytné míře;  

 b) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u 

soudu; 

 c) nenakládal s určitými věcmi nebo právy. 



PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ VE VĚCI OCHRANY 

PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ 

 PO je možno nařídit, je-li společné bydlení 

navrhovatele a odpůrce v domě nebo bytě, ve 

kterém se nachází společná domácnost, pro 

navrhovatele nesnesitelné z důvodu tělesného 

nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo 

jinému, kdo ve společné domácnosti žije, nebo jde-

li o případ nežádoucího sledování nebo obtěžování 

navrhovatele. 

 Návrh na nařízení předběžného opatření musí 

obsahovat vylíčení skutečností osvědčujících 

splnění uvedených podmínek.  

 Návrhu nemusí předcházet vykázání dle zákona o 

Policii České republiky 



UKLÁDANÁ OMEZENÍ 

Vyhoví-li soud návrhu, uloží odpůrci předběžným 

opatření zejména aby  

 a) opustil společné obydlí, jakož i jeho 

bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném 

obydlí nebo do něj nevstupoval,  

 b) nevstupoval do bezprostředního okolí 

společného obydlí a nezdržoval se tam,  

 c) se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo  

 d) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování 

navrhovatele jakýmkoliv způsobem 



LHŮTY PRO ROZHODNUTÍ SOUDU 

 O návrhu musí být rozhodnuto do 48 hodin poté, co 

byl podán. 

 O návrhu na nařízení předběžného opatření 

rozhodne soud bez jednání. 

 Bylo-li rozhodnutí o návrhu na nařízení 

předběžného opatření napadeno včasným 

odvoláním, soud prvního stupně předloží věc 

odvolacímu soudu do 15 dnů od podání odvolání. 

 O odvolání odvolací soud rozhodne do 7 dnů od 

předání věci. 

 



DOBA TRVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ 

 Předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho 

vykonatelnosti, vykonatelné je vydáním.  

 Předcházelo-li rozhodnutí o návrhu na předběžné 

opatření vykázání podle zákona o Policii České 

republiky, a neuplynula-li před nabytím 

vykonatelnosti předběžného opatření lhůta 

stanovená pro trvání vykázání (tj. 10 dnů), 

prodlužuje se doba trvání předběžného opatření o 

tu dobu, jež do vykonatelnosti předběžného 

opatření neuplynula. 



PRODLOUŽENÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ I. 

 Navrhovatel může před uplynutím doby trvání 

předběžného opatření podat návrh na prodloužení 

doby trvání předběžného opatření. 

 Podáním návrhu se prodlužuje doba trvání 

předběžného opatření do doby, než soud o návrhu 

na prodloužení rozhodne. 

 K rozhodnutí o návrhu soud zpravidla nařídí 

jednání. 

 Soud vezme v úvahu zejména trvání stavu 

ohrožení navrhovatele, majetkové či jiné poměry 

účastníků, včetně vlastnických a jiných vztahů ke 

společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné 

opatření, a další rozhodné okolnosti. 



PRODLOUŽENÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ II. 

 Soud může prodloužit dobu trvání předběžného 

opatření jen na dobu nezbytně nutnou.  

 Předběžné opatření zanikne nejpozději uplynutím 6 

měsíců od jeho vykonatelnosti. 

 § 752 občanského zákoníku pro některé případy 

předpokládá možnost opakovaného rozhodnutí: 

 „Omezení, popřípadě vyloučení práva 

 manžela v domě nebo bytě bydlet, určí soud 

 nejdéle na dobu šesti měsíců. Soud na návrh 

 rozhodne znovu, jsou-li pro to zvlášť závažné 

 důvody.“ 



VÝKON ROZHODNUTÍ 

Výkon rozhodnutí se provede tak, že soud v 

součinnosti s příslušnými orgány veřejné moci 

vykáže povinného ze společného obydlí, odebere 

mu všechny klíče od obydlí, které povinný drží, a 

popřípadě mu zakáže setkávat se s označenou 

osobou nebo ji jinak kontaktovat. Soud zároveň 

poskytne povinnému příležitost, aby si 

bezprostředně při výkonu rozhodnutí vyzvedl ze 

společného obydlí své osobní cennosti a osobní 

dokumenty, jakož i věci, které slouží jeho osobní 

potřebě; během trvání rozhodnutí pak povinnému 

umožní vyzvednout i věci nezbytné k výkonu jeho 

podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání, 

případně věci nezbytné z jiného vážného důvodu. 



OPĚTOVNÝ VÝKON ROZHODNUTÍ 

 Poruší-li povinný po provedení výkonu rozhodnutí 

povinnost nevstupovat do společného obydlí a 

nezdržovat se v něm, soud kdykoliv a bezodkladně 

na návrh oprávněného provede opětovný výkon 

rozhodnutí vykázáním povinného ze společného 

obydlí. 



VÝKON ROZHODNUTÍ – ULOŽENÍ POKUTY 

 Při porušení jiných povinností než povinnosti 

nevstupovat do společného obydlí a nezdržovat se 

v něm může soud na návrh oprávněného nařídit  

výkon rozhodnutí uložením pokuty až do výše 100 

000 Kč.  

 Nesplní-li povinný ani poté vykonávané rozhodnutí, 

ukládá mu soud na návrh oprávněného další 

přiměřené pokuty, dokud výkon rozhodnutí nebude 

zastaven. Pokuty připadají státu.  

 


