78

Protokolární opravné

prostředky

v civilním

řízení.

J a-ro'Slav Zet t t
Opravné řízení bývá měřítkem pro posouzení, jakou právní
jistotu poskytuje proces stra!llám, resp. účastníkům. Čím omezenější je rozsah tohoto řízení ve vyšší stolici, tím stoupá i jeho význam. Ve stejném poměru je i gradace vý:znamu, jaký má rozhodnutí nižší s,tolice. A ovšem - v,las.tně v pwní řadě - i míra
odpovědnO'sti opravných soudů. Kdežto civilní proces zásadně
v § 3 j. n. počítá s tříinstančním postupem jako pravidlem, byť
s četnými výjimk-a mi restringujícími opr-a vnou cestu až třebas
na jednu stolici, je trestní proc'es zásadně dvojinstanční (§§ 13,
15, 16 tr. ř . ). T-o by mělo být jen pobídkou k zvýšení úrovně odvolacích soudů ve vě'cech 't restních. Neboť právě tam, kde je omezena nebo dokonce vy10učena opravná cesta, má úměrně stoupat
kvaHta rozho,dnutí. Je proto chybou podceňování bagatelních věcí
v civilním procese. Hor a vyzdvihuje ve svém procesním komentáři (III. d. str. 10) soudcovskou odpovědnost naps,al, že by pvo
svědomitého soudce bylo těžkým břemenem, kdYJby věděl, že
jeho rozhodnutí je koneČlné a ,že proti němu není nápravy.
"U méně svědomitého by to ov'š em naopak bylo důvodem pro
povrchnost, ne-li libovůli. Tak Ilwtví dův'ody opravného řízení
nejen v zájmech -s tran nespokojených s výro.l~em soudu" nýhrž
i v zájmu lSoudu samého."
Devolutivní účinek opravného pros,tředku (§§ 469, 508, 522/2
c, ř. s., §§ 39/3, 46 zák. č. 100/31 Sb.), mnohdy ovšem prolomený
jak ve sporném, tak v nesporném řízení, má v zápětí, že opravné
ŤÍzení je spoutáno větší f o- r m á 1 no s ,t í než v první stolici.
Také vlastní funkce ,t ohoto -řízení s sebou nese nezbytné usměr
nění obsahové i fOl'lffiální. Omezuje-Ii takto zákon nespokojenou
s't ranu v její cestě o náipr,a vu, musí s druhé strany poskytnout
záruku, aby zvýšený formalismus opravného řízení neznamenal
pLt'O stranu zmaření nápravy. Tím by ztratHo opravné řízení svou
cenu. Při tom zároveň musí zákon dbát toho,aby zase nedoš,lo
k úplnému uvolnění. Opravné řízení musí mí-t totiž také UT-čitou
tendenci vý-c hovnou. Kdyby zákon poskytl proti k-a ždému soud'nímu rozhodnutí opravný prostředek, dokonce podle shora uve'deného pravidla tříi:nstanční, a kdylby současně nevytkl také ohsahové i fOl'lffiální meze opravného prostředku , profitovali by z toho
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především kvelfiUlanrti a liknaví dlužníci ; pmtežování ta.kových
stran však právě není účelem procesu.
Opravné řízení v platném ,civi.lním procesu, při čemž mám na
mysli jen ,ř á d n é op r a v n é pro st 'ř e d k y na Dozdí! od
oněch, jež sledují ať jako mimořádné opravné prostředky či ve
formách jiný'c h (zmiňuji se 'Onom v Soudc. listech 1943 str. 2)
r'Ovněž nápravu vydaného ro'z hodnutí, není norm'Ováno jednotným schematem. ZálelŽí jednak na př edmě1tu opravnéhOo prostřed
ku, jednak na instanoi, její'ž rOozhodnutí je napadeno. piQdle toho
se v praksi vyskytují jako nejdůležiltěj'ší opr'a vné pI'Ostředky:
odvolání, do'Volání a ,r ekuns. V rámci této statě abstr,a huji ·vůbec
jejich obsah ,a z formy se omezuji jen na jedin'Ou: kdy lize taiko'Vý
opravný prrostředek podaJt úst n ě, totiž do soudního protokolu.
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Všeobecná procesní us,t anovení upravující v §§ 74 nsl. c. ř. s.
vycházejí zásadně z požadavku pí sem n é f'O r m y , ať
již jde o návrh, žádost či sdělení, týkající se spomé. věci . Jsou to
't. zv. podání. Příslooné ustano'Vení § 74 'co ř. S. k tomu i. f. dodává,
pOokud by zátkiQn výslovně nedovol'Oval fmmu proltokiQlární. J estli že pak ještě § 434 c. ř. s . v kapitole o řízení před otkresními s'Oudy
znovu vyzdvihuje pro žalobu a všechny žádosti, návrhy a 'Oznámení, jež se dějí mimo ústní jednání, prot'Okolámí formu, vychází
z toho jen zdůr'aznění, 'že -toto řízení je méně fmmáLní než proces
u sbmovýchsoudů první sto.lice (§ 431 /1 c. ř. s.); nelze však i
opravné pr'Ostředky podávané u okresního soudu sumárně podřadit co do fOTmy - tomuto všeobecnému us,tano'Vení. Je totiž
mít na paměti, že ustanovení § 434 c.ř . s. je v třetí čás.ti c. ř. S.,
jež stejně jako jeh'O druhá část (§§ 226-389) upravuje jen řízení
v prrvní stolici. To končí vydáním rozhodnutí: rozsudku, usnesení (§ 425 c. ř. s.) . Podání opravného prostředku je již součástí
. opravného řízení, ·k terá je zálk onem upravena až ve čtvrté části
v §§ 461-528 c. ř: S . P'Odle zákonné úpra'Vy je i fOTma jednotlivých Oopravných p~ostředků provedena různě. Úprava pirócesního
zákona pak jako základní je přejímána i v jiný'c h soudnkh říze
ních, na př. v exekučním a k'Onkursním, třebas s ur·čitými odchylkami. Nespomé říz·ení má v zák. č. 100/31 Sb. úprav'Ou svou.
Podle znění § 74 c. ř. S . je protokolární forma v Ý jim kOo u .
To platí zvlášť l i sborových soudů a nadto zvýšenou mě'rou pro
o.pr,a vné prosltředky podávané u těchto soudů. Není tOo ovšem
výjimka jediná. Procesní zákon sám vytýlká další případy, kdy
je ústní ·f'Orma přípustná . Tak lze podl'e § 65/1 C. ř. s. podávat
žádost za propůj'čení práva chudýoh protokolárně, ať je 'pr'Ocesním
soudem třebas i sbOoro'Vý soud i další úleva j,e v 2. větě § 65/1 'Co ř. s.
řízení
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Nebo může chudá str,a na podle § 64 č. 4 c. ř . s. podat protokolárně
žalobu u soudu sIVého bydliště nebo pobytu se žádostí o postoupení procesnímu soudu, pokud jde o spo,r bez povinného zastou-'
pení advokátem. Jiný případ vytýká § 162 c.ř. s. Také v eX'eikuč
ním Í'Ízení jako ještě méně formálním platí všeobecná přípustnost
protokolárních návrhů (§ 53/1 ex. ř.), pokud nemá zákon odchylných ustanov,ení. Np. tom, zda je či není strana z,a stoupena anebo
kým je zastoupena, zpravidla nezáleží. V pHpadech zmíněného
již § 434 c. ř. s. je u okJ'esních soudů zastoupení advokátem vyloučeno. V podrobnostech odkazuji na výpočet uváděný na př.
Hor o u (II. d. stll'. 137- 8 vyd. 1928) nebo N e u m an n e m
(str. 612-4 vyd. 1927).
Jinak, pokud jde o obsah i osta't ní formální náležitosti, požaduje § 79/1 c. ř. s. od protokolu splnění 't ýchž pož'adavků jako při
podáních. Úlev,a je jen v tom, že v některých případech stačí
přednes v soudní kanceláři (§§ 56/1 zák. o org. s., 319- 321, 129,
131 ,a j. j. ř.), jindy je nutná účast soudcova. V jednotlivosteC'l!
platí tyto zvláštnosti :
II.
1. O d v>o 1 á n í je opravným prostředkem z Tozsudku první
stolice (§ 461 c. ř . s.). RoZlhoduje tedy o něm vzhledem k hiera,r chkkému pořadí soudů podle §§ 3 a 4 j. n. vždy sborový soud.
Ohledně fo,r my odvolání připouští § 465/2 c. ř. s., že na místech,
v nichž nesídlí aspoň dva ,a dvokáti, mohou být odvolací spisy
nahra:zeny přiměřenými prohlálš eními do, soudního protokolu, jež
spolupůsobení ,a dvokMova nepotřebují. Totéž pIa't í podle § 468/2
c.ř. s. o odvolacím sdělení.
Oním místem s nejméně dvěma adVlokáty je míněno sídlo procesního soudu (N e u ma n n 1. c. str. 1261 v poem . 1 a na str. 1262
sub Ha) a nikoliv snad, j.ak jsem v praksi viděl odůvodňovat,
soud bydliště, resp. pobytu odvoLatelova. Vždyť podle § 465/1 c.
ř. s. musí bý1t odvolání podáno právě u prvního soudu. Tím je
.dáno sta~ovisko ok oněm protokolárním odvoláním, jež strana
přesto podala u soudu svého bydliště nebo pobytu, tedy nik'o liv
u soudu procesního, když pak teprve rtento protokol je zaslán
procesnímu soudu. Mám za to, že jen tehdy je takové odvolání
přípustné, za předpokladu, že dojde k procesnímu soudu včas,
když u pro 'c es n í h o s o u d u je splněna podmínka § 465/2
c. Ť. s. V tom připadě nevadí, že protokol sep,s al jiný soud než
procesní. A ovšem nevadí ani to, že snad v místě soudu bydliště
nebo pobytu jsou aspoň dva advokáti, takže tam by jinak Jako
u soudu procesntho nemohlo být protokolární odvolání p'o dáno.
Ani pro chudou str,a nu nepla't í výjimka. V § 64 Č . 4 c.ř. s. je její
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oprávnem omezeno jen na žaloby. Shodný výklad má H cl r a
v Odvolání (str. 28), klada důraz na znění § 90 zák. o org. s. "am
Orte des Prozessgerichtes" (§ 465/2 c. ř . s. má text méně přesný,
ale ve věcné souvislosti s odst. 1. dává smysl týž).
Dále je vytknout, že s hlediska' § 465/2 c. ř . s. nezáleží na tom,
zda odvolatel má či nirkoliv p r á v och u d Ý c h (rozh. Č. 15.058
sb. n. s.). úleva tohoto předpisu je totiž diktována jiným zřetelem:
umožnit odvolání tam, ~de by ,z ásada povinného zastoupení advokátského (§§ 27/1, 463/2 c. ř . s.) ztěžovala nebo dokonce znemožňovala straně podait odvolání. V souvislosti s tím ustan'Ovuje
§ 467 Č. 5 c. ř. s., že při protokolární formě odpadá podpis advokátův. Jinak ovšem, jak ji'ž vytklo v1
šeoibecné ustanQv,e ní § 79 c.
ř. s., pl,a tí i pro protokolární odvolání ostatní zákonné předpisy
o odvoladm spise, zejména tedy §§ 467, 482, 492 c. ř. s. (rrozh.
Č. 5194 sb. n. s.).
PI"o,t okol musí sepsat s o u d c e (§ 465/3c. ř. s.), nikoliv soudní
kancelář. V této souvi:slosti vyzdvihuje Kle i n ve svých "Vorlesungen liber die P,raxi:s des Civilprocesses" (str. 233), že takový
protokol není již součástí ústního sporného jednání, nýbr:ž samosta't ným procesním aktem, který může být sepsán kterýmkoliv
soudcem kdykoliv v odvolací lhůě. S druhéSJtrany je však podle
Kle i n a nepolstačující pouhé ohlášení odvolání po publik ad
rozsudku (jinak je tomu v trestním řízení : §§ 284, 294, 466 tr. ř. ),
byť byl takový pro;j ev pwtokolován; stejně tomu je s prorjevem
o výhradě odvolání, pakliže skutečně včas nebylo řádné odvolání
podáno.
I když zákon nemzeznává, jaký procesní soud v § 465/ 2 c. ř. s.
míní, a zásadně tedy by bylo možné protokolární odvolání' i
u sbO'rových , soudů (O t t v III. d. Soustavného úvodu str. 20),
je dnes praikUcká aplikace § 465/2 c. ř . s. jen u okresní'c h soudů,
a to i u nich jen spíš výjimkou. Jinak ve většině míst se sídlem
okresních soudů j:s ou ,aspoň dva advokáti. Tam, kde okresní soud
koná pravidelné s 00 u dní dny podle §§ 29 zák. oo,rg. s. a 54 až
,59 j. ř., není překážky, aby bylo protokolární odvoOlání sepsáno
na úředním dnu (§ 57/ 2 j. ř.) . Podl,e § 56/1 j . Ť. koná soudní dny
přednosta soudu nebo z jeho nařízení samosoudce okresního
soudu, tedy osoba kvalifikovaná k sepsání odvolání.
Tel e f 00 nic k y, jak upozorňuje O t t (1. c. str. 20--':'21), na
rozdíl od teleg.rafi'c kých podání (§§ 89 mg. z., 97, 98 j. ř.) , nelze
odvolání podávat: t'O pak není ani podání, ani ovšem pr'Otokol
(srv. také § 100/2 j. ř. a pozn. 1 ve vyd. Ha rtm' a n n o v ě ok § 100
j. ř . vyd. 1927).
Přes celkovou jasnost předpisu § 465/2 c. ř. s. vyskytují se
dosud v praksi některé pOtÍ'že, zej,rriéna ve sporech c h u d Ý c h
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s 1 ran. To nejsou jen theoretioké nej-asnos.ti, jež stačí odbýt
jiným právním názorem. Ustanovení o formě odvolání má potud
pro stranu praktický význam, že nerz achování zákonné formy
má vzápětí odmítnutí opravného pr,ostředku jako n e pří p u s tn é h o (rozh. Č. 15.264 sb . . n . .s.). Nemůže tak sice učinit hned
soud první stolice, nehoť ten podle § 468/1 c. ř. s. může odmítnout
jen opo·žděná odvo,lár.í. Učiní tak však odvolací soud zpravidl,a
již v neveřejném sezení podle §§ 471 Č . 2, 473, 474/2 c.ř. s. nebo
nejpozději při odvolacím . ústním jednání (§ 495 c. ř. s.), neboť
jde o v,a du, k ní'ž je hledět z úřední moci. Omez'e ní § 468/1 c. ř. s.
má tedy pro postiženou stranu ještě následky úkatové. Zbývá
jen možnost. rekursu podle § 519 Č. 1 c. ř . s. Odmítad usnesení
není podmíněno návrhem odpůrcovým v odvolacím sdělení nebo
při jednání. Není přeSJto bez významu, ~da takovou nepřípustnost
vytýká. Praxe tím totiž s hlediska §§ 468/2, 41 c. ř. s. odůvod
ňuje, zda má či nikoliv nárw k na útraty takového sdělení.
2. Důvod závad protokolárních ·o dvolání souvisí s tím, že není
dobře rozlirš ováno ustanovení § 465/2 c. ř. s. a § 90 org. zák.
Tento předpis má především potud už'ší rozsah osobní i věcný,
že se týká jen ch u d é s tr a n y jako odvo,l alt ele .a jen odvolání
z rozsudku o k ,r es n í h o soudu jako první stolice. Praxe ovšem,
jak je známo, rozšiřuje aplika'ci § 90 org. zák. ,a nalogicky i na
odvolání z rozsudků sborových soudů první stolice (nadhazuje to
i odvolací soud v rozh. Č . 10135 sb. n. s., ale nejv. soud se do té,to
otázky nepustil), totÍ'ž ve sporech manželský'ch. O správnosti této
praxe mám pochybnosti. Analogie v procesním právu je z á s adni~
nepřípustná. Nadto §§ 27/2 c. ř. s. a 1/2 nař. Č. 283j97ř. z. výslovně stanoví úlevu z nuceného zastoupení advokátem podle
§ 27/1 c. ř. s. jen pro p r v n í stolici. Podání odvolání, i když se
děje u první slt olice, není ji'ž součástí tohoto řizení, nýbrž spadá
do řízení odvolacího, v němž první stolice jen vyřizuje práce pří
pravné. K nesprávnému postupu svádí z'řejmě to, že § 90 org. z,
klade důra'z na nedostatek zastoupeni strany advo'k átem. To vš,a k
je jen jednou ze 4 podmínek, jež musí být současně splněny.
lNe u man n (1. c. str. 1263) se vrš ak vyslovuje pro takovou analogii v marrrželských sporech.
Podmínkou užití § 90 org. zák. je také, že chudá strana nemůže
podat protokolární odvolání podle §465/2 c. ř. s. Z toho je ja\5ně
zřejmé, že se oba předpisy vyl u č ují. Všude tam, kde v místě
procesního sro udu j's ou aspo'ň dv,a advokáti, j'e vyJoru.čeno i pro
chudé strany prot okolární odvolání. Tam pak, kde takový počet
advokátů není, je zase vyloučeno u stanovení zástupce chudé
strany podle § 90 org. zák. .a naopak je prro chudou str,a nu jediná
možnost odvolání, nen1á-1iješ1ě advokáta, totiž ve formě pro-
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tokdu. Že jsou v pr-a xi i jiné potíže s aplikací § 90 org. z. a pnslušných ustanovení nař. min. sprav.č. 32/17 ř . z., ukázgl
v Soudc. listech 1942, str. 172 nsL dr. We i den h o ff e r. Mnohdy je to vinou strany, jež se teprve v poslední den odvolací
lhůty obrátí na slOud současně žádajk o povolení práva chudých
(na př. ro~h . Č. 5194 sb. n . s.). Tento problém však vystupuje
z rámce daného thematu.
V prováděcích předpisech o odvolání t-akového zástupce chudých, zejména v § 113 j. ř., je pDocesnímu soudu ulož'eno, aby
ustanovení úředního zá!Stupce pl'O podání odvolacího spisu se
stalo zvláštním usnesením a aby se >také tento zástupce v úvodu
o cl v -o lán í dovQllal onoho soudního usnesení, jímž obdržel tento
příkaz . I tento interní předpis jednoznačně ukazuje, že odvolání
takového zástupce -c hudé strany musí mít formu podání a nikoliv proto:k olu. Musí tedy zejména také prlOjít soudní podate1nou k zjištění, zda bylo podáno v-čas; nestačí odevzc;Iání odvolání soudci (§ 62 j. ř., rozh. Č . 6708 sb. n. s .). Je proto nesprávné,
~dyž soudce, pověřený zpravidla př ednostou soudu (zákon sám
mluví jen o "procesním soudu") sepsáním IOdvolání podle § 90
org. zák. splní svěřený úkol tak, že s odvolávající se stranou sepíše odvolání ve formě protlOkolu jako součást procesních spisů .
Takové pochybení má pro odvolwtele bez jeho zavinění ty nepřiznivé důsledky, :že musí být 'Pro nedostatek formy odmítnuto.
A při tom ovšem jde o v-a du, jež není odstranitelná, snad podle
§§ 84, 95 ,co ř. s. For má 1 ní vad o u, ji'ž lze C'Jdstranit, by byl
jen nedostatek podpisu úředního zástupce. To je bez po'Chyibností patrné z poslední věty § 90 mg. z. Nelze v'š ak jako formální
vadu posuzovat, chybí-li stran.a ve formě procesního jednaní,
tedy konkretně: zvolí-li ústní f'Drmu (protokQlI) místo písemné
(podání). To je pak záměna ~ormy, tedy f.arma jiná a nikoliv jen
vnitřní nedostatek správně a úmyslně volené formy .
Praxe z poslední doby čelí těmto tvrdým důsledkům zákona
výkladem, který není sice v plném souladu se zákonem, ale právě proto, že jde jen o poklesek ve formě, lze jej tolerovat.
V rozh. č . 15058 sb. n . s. ,a čj. R II 72/41, uveřejněném v Právqíku
1941 str. 427, zdůI1aznil nejvyĚŠí soud, že záleží na tom, zda !protok ol podle 'Své p r a v é p o vah y je vlastně odvola-c~m spisem.
,K vyšetření takové pravé povahy hude zejména důležité, zda došlo k usnesení podle § 133/3 j. ř. (rozh. 'č. 15058 se spokojilo i pouhým záznamem ,s pisovým a druhé rozh. dokonce jen zprávou
soudcovou, že miniI protokolární odvolání jatk o odvolací spis
zástupce podle § 90 org. zák.).
3. Extensivní rozšíření doznalo ustanovení § 465/2 c. ř. s. potud, že lze výjimečně i v místech, kde .sídlí aspoň dva advokáti,
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podat protokolární odvolání, když totiž žádný z oněch advokátů
ech c e nebo ne m ů že převzít zastoupení odvolatelovo: tak
rozh. Č. 3913 a 6708, nepřímo i 10382 sb. n. s. Prvé vychází z fikce,
že v takových případeoh je vlastně postavení strany stejné, jako
kdyby v místě soudu vůbec advokáti nebyli. Patrně však bude
v takových případech nutné, aby odvolatel aspoň osvědčil, že
místní advokáti nechtějí nebo nemohou zastoupení převzít; jinak
by zde byla \Snadná možnost k obcházení zákona.
Nesprávný je však podle mého .názoru jiný závěr citovaného
rozh., že odvolací soud neměl protokolární odvolání odmítnout,
nýbrž měl se snažit o odstranění for m á l n í vad y. I protokolární 'přednes může ovšem mít formální vady, o nichž by bylo
možné řízení k jejich odstranění. Procesní zákon sám neobsahu.ie
výpočet vad, o niohž platí předpisy §§ 84, 85 c. Ť. s. resp. 89 j. ř .
a spokojuje se jen v § 84/1 ·c. ř. s. Ikv,alifikací, že jsou to ony, jež
"die ordnungsmiissige geschiiftliche Behandlung zu hindern geeignet sind"; v 2. odst. § 84 c. ,ř. s. je pak připojen exemplifikativní výpočet. V theorii (na př. Hor ,a v II. d. komentáře str. 141,
O t t v I. d. str. 281-2, 285-6) jsou diskriminační hlediska formálních a materiálních vad s vý,čterri dalších případů, jež sluší posuzovat jen jako formální vady: tak u N e u m ,a n n a (II. d. str.
631). I pro protokoly platí podle zásadn1ho ustanovení § 79 c. ř . S.
předpisy o podání,a tedy i zde má místo opravné řízení. Tak by
jistě i při protokolárním odvolání se mohly vyskytnout vady podle §§ 75 čl. 1a 2, 76, 77, 467 Č. 1 ,a 2 ,c o ř. S. nebochybicí počet
stejnopisů a pod., jejichž náprava je možná ja!ko u podání. Zastánci mínění, že i nepřípustný protokol lze opravit jako formální vadu, neuvádějí, jakou nápravu si v takovém případě
představují. Patrně ale míní vrácení protokolu k opatření podpisu advokátem; takový byl aspoň názor II. stolice v rozh. č . 7530
z 19. 6. 1907, otištěném v Zbl. fur die jur. Praxis pod č. 292
roč . 1907.
To však podle mého názoru není dohře možné . Když odvolatel
podá odvolání do protokolu a zvolí tedy místo písemné formy
formu ústní, pak od něho nelze požadovati odstranění formální
vady, kterou zákon sankcionuje jen od podání, ale nikoliv od
protokolu. Vždyť protolmlární odvol~ní podle výslovného ustanovení § 467 č. 5 C. ř. S. nepotřebuje podpis advokátův; není tedy
nedostatek podpisu vůbec vadou protokolu,ani formální.
Uvedený názor rozh. č. 3913 sb. n. S . byl později opuštěn nejv.
soudem v mzh. č. 10.135 sb. n. s ., akceptovaném také Bl á h o u
v Soudc. 1. 1942 str. 66. Zde se nejv. soud postavil na stanorvisko,
že jednak zákonné předpisy o odstranění formálních vad se týkají jen podání (v tak omezeném rozsahu však není tento výklad
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jednak nelze opravou formální vady změnit protokolární zápis v podání a toto teprve zase doplňovat podpisemadvokáta. Také' rozh. č. 15.264 sb. n. s. zdůraznilo tento rozdíl, dovolávajic se zákonných ustanovení §§ 75, 78, 467 Č. 5 c. ř. s. na jedné
a §§ 465/2 c. ř . s., 90 org. z. a 133 j. ř. na druhé straně. Opačně
také nelze vadné podání (na př. pro nedostatek podpisu advokálta)
nahradit protokolem sepsaným dokonce po odvolací lhůtě, neboť
pak by se tím obcházel zákon o neprodlužitelné odvolací lhůtě
k průtahům věci (rozh. Č. 10.382 sb. n. s.).
Také Ne u man n (L c. str. 1262) zastává výklad, že porušení
předpisu § 465/2 c. ř. s. není důvodem k odmítnutí odvolání, nýbrž
jen formální vadou, již lze v odvolací lhůtě odSitranit; dovolává se
při tom rozh. ze 16. 7. 1907 Č. 8532 (GerichtszeitUing 1907 Č . 6) .
Neuvádí však také, jak si představuje nápravu. Prakticky by to
bylo přípustné jen podáním nového (jiného) odvolacího spisu formálně bezvadného, ovšem za předpokladu, že neuplynula odvolací
lhůta. Přípustnost ně k o I i k a odvolacích spisů není v literatuře
nesporná. Pro se vyslovil na př. Hor a v Odvolání (str. 54-55),
ať již mají za předmět různou část napadeného rozsudku (účinek,
se objeví jen v přísudku útrat podle § 41 c. ř. s.) či jde jen o dodatečné podání, týkající se části rozsudku již v odpor vzaté (shodně Soudc. 1. 1939 str. 130-31 a Bl á haL ,c o str. 155). H 00 r a polemisuje proto (srv. pozn. 3 na str. 55) s tehdej'ší praxí a výkladem
Kle i n,Q v Ý m (str. 233 Vorlesungen). Ne u man n (II. d. str.
1263) se vyslovu,je proti. přípustnosti několika odvolacích spisů,
ťřebas během zákonné odvolací lhů:ty s poukazem na rD'zh. Gl. U,
5548 n. ř. Po odvolací lhůtě jsou samozřejmě nepřipustné (G1. U .
n . ř. 414). Nynější judikatura přijímá doda,t ky k odvolacímu spisu
jen omezeně (rozh. č. 2936 sb. n. s.).
4. Celkem výjimečný bude případ, jenž je podkladem rozh. č .
4106 sb. n. s., že chudá strana neprávem na soudě svého bydliště
podá protokolární .odvolání a první soud jí včas ustanoví podle
§ 90 org. zák. zástupce, který v odvolací lhůtě podá odvolání.
Vadný byl však postup, když procesní ' soud udělil odvolatelce
novou 14denní lhůtu k podání nového odvolání, jež pak bylo advokátem (§ 64 Č. 3 C. Ť. s.) podáno, ale ovšem jako opožděné odmítnuto. I v tomto rozh. však vyslovuje nejv. soud ste.jný názor jako,
v dřívějším již cit. č. 3913 sb. n. s., že procesní soud měl 'protoko
lární odvolání vrátilt podle § 85 C. ř. S. k napravení formální
vady (7).
Také případ zaznamenaný v rozh. G1. U. n. ř. 2923 se vyskytne
spíš ojediněle: procesní soud ustanoví chudé straně zástupce podle § 90 org. Z. a také výbo'y advokátní komory jmenuje advokáta,
načež oba podají odvolání obsahově odlišná. V takovém ' případě
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má přednost odvolání advokátovo vzhledem k ustanovení § 90
org. z., jež předpokládá činn o st úředního zástupce jen v phpa~
dech, že strana advokáta ještě nemá. V praksi však výbor advokátní komory odmítá u okresních soudů ustanovit adv,okáta chudé
straně pro sepsání odvolacího ::>pisu s poukazem na ustanovení §§
90 org. z. a 16 adv. ř.
5. Nejednotný výklad je ohledně ustanovení § 465/2 c. ř. s. i
v tom, zda se protokolární úlev'a vzt.ahuje pouze na strany n eL a s t o u pen é či se zmocněncem .ať obecným či kvalifikovaným.
V § 90 org. z. je výslovná podmínka, že jde jen o úlevu pro stranu
bez advokáta. V § 465/2 c. ř. s. je uvedeno, že protokol nepotře
buje spolupůsobení advokátova a 3. odst. § 465 c.ř. s. se zmiňuje
o straně. Z toho jednozna'čně vychází, že je vyloučena prot.okolární forma, kdyby odvolání takto chtěl podávat a d v o kát, a to
jak v pHpadě, že zastupuje jako plnomocník odvolatele, či jedná
sám jako strana a nepotřebuje podle § 28/1 c. ř. s. ani ve vyšší
stolici zastoupení advokátem. Pro tento výklad mluví nejen účel
této úlevy, nýbrž i přímo zá,l wnný text vylučující spolupůsobení
advokátovo bez ohledu na jeho funkci. Naproti tomu však nelze
nic namítat proti ostatním případům:
a) Zastupuje-li již stranu v první stoHci jen obecný zmocně
nec nebo notář (N e u man n 1. c. str. 1262; Gl. U. n. ř. 3818)
a strana podá odvolání sama; nevadí však ani, když soudce sepíše
odvolání s tímto zmooněncem-neadvokátem a nikoliv přímo se
stranou. Tak i Ne u ma n n v téže sou'V-isloslt i výslovně připouští
protokol strany samé nebo "durch ihren Machthaber, der nicht
Rechtsanwallt ist" . Rozh. Č. 3484 sb. n. s. řešilo kladně případ, že
odvoláni podal do protokolu notář jako zástupce strany bez pří
tomnosti 'Odvolatele zdůraznivší, že k protokolárnímu odvolání
je 'Oprávněn každý zmocněnec neadvokát (§§ 26, 34, 39c. ř. s.);
mluví-li zákon jen o straně, není to takovému výkladu na pře
kážku, neboť tak tomu je i jinde (§§ 131, 176, 375 nsl., 432 ·c. ř. s.):
to je však jen označení strany rozepře, za niž může jednat podle
všeobecných zásad její zmocněnec (§ 39 cřs.). Proto rozh. Č. 6439
sb. n. s. připoůští odvolání podané za manžela spolužalující manželkou.
b) I když zastupuje již stranu advokát, ale strana, třebas plná
moc trvá dál, podá odvolání sama protokolárně, na př. z důvodů
úsporných, z pohodlí, pro nesouhlas advokátův a pod. Udělením
plné moci pro.cesní není strana povinna, aby všechny procesní
úkony dala provádět jen advokátem a _nekonala je sama, resp.
pomocí soudu ústně (protokolem), pokud zákon nemá výslovné
omezení. Hor a (III. d. str. 26) výslovně takovýpřípéld ne,řeší á
poukazuje jen na ustanovení § 482 uh. práva o přípustnosti pro-
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tokolárního odvoláni u okresních soudu, i když by strana byla
zastoupena advokátem. Z toho aspoň nepřímo vychází jeho názor,
že podle c. ř. s. je předpokladem nezastoupení odvolatele advokátem. N e u man n (II. d. str. 1262) se vyslovuje přímo, že privilegium § 465/2 c. ř. s. platí jen pro "die nicht durch Rechtsanwiilte vertretenen Par't eien" . Mám za to, že tento výklad vkládá do zákona omezení, jež tam úmyslně není. Dovedl-li to zákon
omezit nejen v § 90 org. zák., nýbrž i jinde, na př. v §§ 432, 434,
520 c. ř. s., je oprávněný výklad, že výjimka § 465/2 c. ř. s. takto
neměla být omezena. Ne u man n (I. d. str. 614 v pozn. 4) reaguje
na tuto námitku ustanovením § 434 c. ř. s., že principielně jen
strana advokátem nezastoupená smí jedna\t per protokolum, a
není proto důvodu činit pro odvolání nějakou výjimku. K tomu
jen dodávám, že § 465 c. ř.s. má širší platnost - i podle Ne um a n n a - , totiž i pro sborové soudy; kromě toho se § 434 c. ř.
s. týká jen řízení v první stolici, kdežto § 465 již podle svého
umístění.má být zřejmě protějškem § 467 c. ř. s.
c) S výjimkou advokátů i ostatní privilegované osoby, uvedené
v § 28/ 1 c. ř. IS. mohou podat protokolární odvolání ať již vystupují
samy jako strany nebo jménem jiné strany jako zmocněnci, zákonní zástupci (§ 5 C. ř. s.), opatrovníci (na př. podle § 8 'co ř. s.).
Vyloučen bude jen ten případ, pakli by se ojediněle vyskytl, že
by odvolatelem byl advokát, zastoupený některou z těchto pri.,.
vilegovaných osob. Advokat, j'a k je samozřejmé, nemusí přes privilegium § 28/1 'co ř. S. spor vést sám, nýbrž může mít také zmocněnce, ať již jiného advokáta či neadvokáta, na př. notáře. Poně
vadž by v takovém případě nešlo o .odvolání tohoto zástupce,
nýbrž strany-.advokáta, je protokolární forma nepřípustná.
III.

D o vol á n í (revise) je podle § 502/ 1 C. ř. s. opravný prostře- o
dek proti rozsudkům odvolacích soudů. Revisním soudem je vždy
nejvyšší soud (§§ 3, 4 j. n.). Poněvadž odvolacím soudem je vždy
soud vyšší stolice, je jen samozřejmé ; když § 506 c. ř. S. pod č. 4
vytý:ká j'a ko formální náležitost dovolacího spisu podpis advokátův (§§ 27, 28, 75 č. 3, 463/2, 513 c.ř. s.). Je to ustanovení korespondující se stejným poža:lavkem, vytčeným již při odvolání
v § 467 č. 5 C. ř. S. Privilegium osob v § 28/1 C. ř. S. jmenovaných
se vztahuje výslovně i na vyšší stolice, tedy i na dovolací řízení;
ovšem jen, pokud tyto osoby jsou samy stranou (zákonným zástupcem) ve sporu. Pakli jsou jen procesním zástupcem, platí i
pro jeji,c h stmnu požadavek podpisu advokátova na dovolacím
spise (odpovědi). Tak výslovně rozh. č. 11.059 sb. n. s. o podpisu
notáře jako správce úpadkové podstaty .
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I pro dovolání platí ovšem vedle speciálního obsahu určeného
v § 5G6 c. ř. s. všeobecné předpisy o podání podle §§ 75 až 77 c.
ř. s. (přípravné podání ve smyslu § 78 c. ř. s. to ovšem není).
Důsledně tedy má zde i místo řízení k odstranění formálních V'ad
podle §§ 84, 85 c. ř. s . a 89 j.ř. Ze nedostatek podpisu advokátova
je takovou jen formální vadou, není ani při dovolání pochybnosti.
Teprve po marném říz·ení odstraňo,y acím by mohl hned první
soud - na rozdíl při odvolání (§ 468/1 c. ř. s.) -odmítnout takový
nepřípustný dov.olad spis (§§ 505/1, 506 Č. 4, 513, 463/ 2, 471 č. 2,
474/2 c. ř. s.).
•
To není však jediný formální rozdíl obou opravných prostřed
ků. Další je obsažen v pasl. odst. § 507 c. ·ř . s., že totiž ani dovolání. ani dovolací odpověď nemůže být nahrazena prohlášením do
. pro t o k o 1 u. Zákon při tom nemzlišuje, zda jde o stranu zastoupenou advokátem či nikoliv; nerozlišuje ani, zda je to strana
cl)udá. Nelze tedy zejména rozšiřovat ani ustanovení § 90 org. z.
na dovolání (rozh. Gl. U. n. ř. 1664), a to ani ve sporech manželských. I taková strana musila totiž mít v odvolacím řízení advokáta (§ 463/2 c. ř. s.) a bezpl<atný zástupce byl jí přikázán jen pro
proces v první stolici 'a ž v'četně podání oQvolacího spisu (O t t
v III. d. str. 101). Dovolání s podpisem takového úředního zástupce je 'Ovšem jen formálně vadné, takže stačí, když dovolatel dodatečně opatří podpis advokáta, jejž si sám zvolí, nebo jenž mu
bude k jeho žádosti podle §§ 64 Č. 3 a 66 c. ř. s. ustanoven za zástupce chudých (rozh. Č. 3042 sb. n. s.).
V Ne u ma n n o v ě komentáři je sice rovněž protokolární dovolání zavrženo pod sankcí nepřípustnosti, ale - podobně jako
bylo sub II dolíčeno - je opět s pouka,z em na rozh. ze 14.- 2. 1911
čj . Rv I 146 (Riehl 1912 str. 83) vysloven názor, že k t glwvému
odmítnutí může dojít jen tehdy, když nesprávná (omylem) protokolární forma nebyla na poukaz procesního soudu nebo k pří
kazu vyšší stolice odstraněna. Má tedy i zde N e u man n za to,
že lze takovou vadu odstranit dodatečným podpisem advokáta.
Praxe tento názor N e u man n ů v neakceptuje. Podobně jak
o tom již byla zmínka u odvolání, zastává i ,ohledně nepřípust
ných protokolárnkh dovolání výklad (rozh. Č. 8598, 15.464 sb. n.
s.), že zde nemá místo nějaké .odstranění formální vady, neboť
_ náprava podle § 85 c. ř. s. je možná jen u podání a nikoliv u
protokolu.
Rovněž se vyslovuje N e u man n (str. 1366) proti přípustnosti
několika dovolacích spisů resp. dovolacích · odpovědí argumentuje
;měním § 507/5 c. ř. s. Pochybnosti o správnosti tohoto stanoviska lze zde mít zrovna tak, jako byla o tom zmínka při odvolání ; za předpokladu zase, že by další dovolací spis došel v zá-
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lwnné lhůtě. Jinak je ovšem samozřejmé, že přípravné Spi5y
(odpovědi), podané po uplynutí zákonné lhůty dovolací, jak se
o nich zmiňuje Ne u man n (str. 1369), jsou nepřípustné, neboť
by tím došlo k samovolnému prodlužování lhůty, jež je ve smyslu
§ 128/1 c. ř. s. konečná .
Praxe nejvyššího soudu (rozh. Č . 24;63, 4015 sb. n. s . a z poslední doby čj. Rv I 1068/42-1) se přiklonila ke stanovislm
Ne u m a:rl n o v ua odmítá časově pozdě,jší oovolání (což, dojdou-li současně?). Argumentuje týmž výkladem, že znění zákona "die Revision wird duroh Dberreichungeines Schriftsatzes
(Reviston) erhoben" používá jednotného čísla a připouští tedy
jediný spis. Tím je spotřebováno právo, vyhrazené v § 502 c. ř. s.
a lze tedy přihlédnout jen k onomu z několika dovolání, jež
bylo první zadáno na soudě . Proti tomu lze právem uvésti ná. mitku H o I' o V u (str. 54 Odvolání), že tento text jen nasvědčuje
pr,a videlným , případům, ale nelze rL. toho vyvozovat nějakou
úmyslnou ,;soustavu". Ještě méně ovšem obstojí argument rozh.
Č. 2463 sb. n. S., že by se takovým dalším do'Vo.láním (v dov olací
lhůtě podaným!) prodluž'o valo dovolací řízení.
Zákaz § 507/5 c. ř. s. je stylisován všeobecně: nečiní roQzdíl,
který soud vydal odvolací rozsudek. I když tedy první stoHd,
u níž je podat odvolání, bude okresní soud a v jeho sídle nebude
třeba vůbec žádný advokát, neplatí ani pro takový případ úleva
z advokátního zastoupení.
IV.
1. Rek u I' sní řízení je po foQrmální stránce vybudováno
z opravných řízení nejjednodušeji. Nejen proto, že v některýdi
případech civilního. proQcesu ani písemný rekurs nemusí být
opatřen podpisem advokáta a stačí tedy podpis rekurentův podle
§ 75 Č . 3 c. ř . s. (svědek podle § 348 c. Ť. s. a znalec podle § 367
c. ř. s.; srv. :l'Ozh. ze 4. 5. 1910 Č . 1337 úř. sb.)" nýbrž i podstatným
rozšířením p r 00 t o k 'o 1 á I' n í formy. Toto rozší'ření je rozdělit
na dvě skupiny:
a) Bez omezení na okresní soudy: to jsou případy normované
v §§ 72/3, 348 a 367 c. Ť. s. a čl. XXXIII uv. zákona k c. ř. s. Odchylný názor zastávalO t t (1. d. str. 247); k tomu upozorňuji na
pozn. FliederoQvu v Právníku 1897 str. 747. Neumann
(str. 1390-1391) souhlasně srozh. Gl. U. n. ř. 5056 připouští dokonce písemné rekursy svědků a znalců bez podpísu advokátova
u .okresních i u sborových soudů. Opa'čný a podle mého mínění
správný názor je hájen v Soudc. listech 1920 str. 79-80. Také
při rozhodnutkh podle čl. XXXIII c. ř. s. (v poslední době bylo
vydánoQ plen. usn. Č. 17993 sb. n. s. o přípustnosti opravných
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prostředků v tomto řízení) musl být písemný rekurs opatřen
podpisem advokáta (rozh. Č. 9224 sb. n . s.) .
b) Jen u okresnich soudů za předpokladů § 520 c. ř. s. Podmínky jsou: že strana nevolí formu písemnou (podání) a že není
zastoupena advokátem. Podstatné rozšíření je hlavně v tom, že
zákon nerozeznává, zda jde o rekurs, tedy stížnost proti usnesení
okresního soudu jako první stolice, či revisní rekurs, namířený
proti usnesení druhé (odvolací nebo rekursní) stolice (N e um a n n str. 1391, Hor ů v III. d. str. 26). l .ten je totiž podle nepřesné první věty § 520/1 c. ř . s.a §§ 521/2, 528/1 posl. věty (mat.
I, 365) vždy podat u soudu první stolice (rozh. Č. 6261 sb. n. s.,
Hor ů v III. d. str. 27; Ne u man n str. 1391-2 s citací dobrozdání nejv. soudu v "Beantwortung der Fragen" proti opačnému
názoru W ach t lov u; O t t v .III. d . str. 120). Zajímavý je názor Fl i e der ů v (Právník 1897 str. 748), založený na znění
materiálií, že dovolací rekurs nelze podat protokolárně . Text § 520
c. ř. s. se ovšem právě v této věci podstatně odchýlil od motivů.
Ustanovení § 528/2 c. ř. s. by podle mého mínění nebylo pře
svědčujícím argumentem.
Komplikace vzniká t'a m, kde dr~há stolice omylem či z jiného
důvodu nesprávně provede sama doručení a rekurs je podán
u ní; postoupení prvnímu soudu se ~pravidla stane již pozdě
(mzh. Č. 5492, 10353 sb. n . s.). Talmvé případy se stávají zejména
tam, kde odvolací soud rOllhoduje spor o obnovu j.ako první stolice, jak jsem o tom psal v Soudc. listech 1943 str. 37-38. Praxe
(rozh. Č . 5109 sb. n. s.) hájí důsledně zás'a du, že rekurs je podat
ve spomém řízení jen u soudu první stolice ; vytýká zvlášť ustanovení §§ 522/2 c. ř. s. a 150-151, 206-208 j . ř. a poukazuje na
to, že spisy s doklady jsou u první stolice. To právě hraje roli
pro posouzení včasnosti rekursu (rozh. Č. 6708 sb. n . s.). Ani pro
rekurs, podaný proti rozsudku, na př. podle § 55 c. ř. s., neplatí
nic odchylného. Musí však vždy jít o věc, o níž rozhodoval
okresní ' soud v první stolici, kdežto vedlejší je, že snad rekurs
byl podán protolmlárně u okresního soudu a zaslán procesnímu
soudu, jímž byl sborový soud (rozh. Č. 7030 sb. n. s.).
Ustanovení § 520 c. ř. s. věcně navazuje na předpisy §§ 432
a 434 c. ř. s., rozšiřujíc zjednodušení řízení v první stolici u okresních soudů i na část opravného řízení. Pochybnosti jsou i zde co
do výkladu podmínky, že musí jít o stranu, nezastoupenou advokátem. Mimo spor jsou případy, že by advokát chtěl podat protokolámí rekurs jménem svého zmocněnce (O t t v III. d . str.
119). Jinak jsem shora sub II, 5 uváděl případy , kdy strana podá
sama rekurs, ač byla zastoupena buď obecným zmocněncem
práva neznalým, na př. manželem nebo právníkem, ale nikoliv
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advokátem. Sem budou zejména spadat případy , kdy stranu zastupuje notář, ať podá rekurs strana sama či tento její zmocn~
nec jejím jménem. Tak výslnvně Ne u man n (str. 1392) ohledně notá' ře "im Namen einer Prozesspartei". 'Baké cit. již rozh.
Č. 3484 sb. n. S., i když se týká odvolání a nikoliv rekursu, lze se
dovol<at na podporu tohoto závěru , neboť i v § 520, stejně jako
v § 465/3 c. ř. s. se mluví o straně. Opačný názor ohledně notáře
vyslovil nejv. soud v rozh. ze 6. 2. 1912, zaznamenaném v Rozhledech 1912 Č. 10 (N e u man n je také cituje v pozn. 3 na
str. 1391).
.
Bez 'pochybností budou i protokolární rekursy privilegov.a ných
osob, uvedený·c h v § 28/1 c. Ť. s., s výjimkou advokátů, jak o tom
byla již také zmínka při odvolání (Ne u man n str. 1391
v pom. 3) .
.
Naproti tomu tam, ikde strana již .a dvokátem je zastoupena,
lze zákonné omezení vykládat dvojím způsobem, že totiž buď
záleží jen na ' tom, zda právě při podávání rekursu vystupuje
sama event. jejím jménem ne advokát, či na tom, zda je vůbec
v dosavadním řízení zastoupena a advokátní zastoupení trvá.
Ne u m ,a n n (str. 1391) s odvoláním na rozh: z 28. ledna 1914
čj . R II 55 str. 272 zastává výklad, že je nepřípustný protokolární
rekurs strany, zastoupené advokátem, pokud nebyla plná moc
vypovězena. Tě. žisko je tedy v tom, zda trvá plná mo·c advokátova již založená v tomto konkretním procese (§§ 30, 35, 36
c. ř. s.). Připojuji se k tomuto výkladu, aniž bych se tím octl
v rozporu s výkladem shora ad II, 5b): textace § 465/2 je totiž
odchylná od § 520 c. ř. s. Onen předpis nemluví totiž vůbec
'O tom, zda j-e ,či není strana zastoupena, vytýkaje naopak s druhé
str.a ny "spolupůsobení advokátovo" (Mitwirkung) : důraz je zde
tedy na konkretním procesním aktu (odvot1acím spise), nikoliv
na tom, zda strana je jinak či není z'a stoupena. Stylisa1c e § 520
c.ř. s. vyzdvihuje zastoupení povšechně, tedy nikoliv s důrazem
právě při podávání rekursu. Byl by proto slo,víčkářstvím násilný
výkl,ad, že by zákon mínil právě jen zastoupení při rekursu. Je
také zřejmé, že zákon úmyslně volil v § 520 c. ř. s. odchylnou
stylisaci než v § 465/2 'co ř. S. a nesva'čilo mu ustanovení § 434
C. ř. s., jak argumentuje Ne u man n (I. d . str. 614). Z O t t ov Ý c h výkladů (III. d. str. 119), že § 520 se nevztahuje jen na ·
strany ",a dvokátem posud nezastoupené (motivy str. 312)",
vysvítá také názor shora hájený. Nepřesnost je jen v tom, že
protokolární formy může jistě použít i strana, jež sice zastoupena byla, ale v rozhodnou dobu - při podání rekursu - zastoupena již není. 'Bo bude míti praktický význam zejména s hlediska § 36/2 C. ř. S. S druhé strany je tím umožněno obcházení
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zákona: stači10 by pak, aby strana do protokolu nap.řed prohlásila odvolání pIne moci (§§ 25, 36/1, 434 c. Ť. s., 131 j. ř., 1020
obč. zák.) a poté se ihned domáhala protokolárního sepsání rekursu. Ta:kové odvolání je pr'Oti soudu již účinné prohlášením
strany (srv. také rozh. Č. 17.702 sb. n. s.).
Zvlášť je také vytknout, že § 520 c. ř. s. nerozeznává, zda jde '
o str.a nuc hu d o u či nikoliv (tak vykládá tento § i mzh. Č. 6261
sb. n. s., ovšem s jiného hlediska,); stejně počet advokátů v místě
pr.ocesního soudu na rozdíl od § 465/2 c. Ť. s. nehraje roli (O t t
1. c. str. 119), Privi1egium chudých stran, vzpomenuté shma
sub a), . se týká jen omezeného počtu rozhodnutí. V o,s tatních pří
padech musí tedy i chudá strana, zvolí-li písemnou formu,
opatŤit relmrs i u okresních soudů podpisem advokáta. Výbor
advokátní komory v takových případech, byv dožádán soudem
podle §66/2 c. ř. s., odmítá jmenovat ,a dvokáta k podpisu takového
rekursu a odvolává se na ustanovení § 520c. ř. s. Tato argumentace není tak zcela bez námitek. Příslušné ustanovení § 520
c. Ť. s. nezní totiž imperativně, nýbrž dává jen m o ž n o st proto,k olární formy (" ... Ik onnen Rekurse ... angebracht werden").
Také rozh. ·č. 2535 a 1035 sb. n. s. uznává zásadní rovnocennost
obou forem rekursních. Zvolí-li tedy chudá strana písemnou formu, jedná v mezích daných jí zákonem a nedostatek podpisu
advokátova je nesporně jen formální vadou, jež je odstranitelná.
Soud sám nemůže 'Ovšem proti vůli advokátní komory jmenovat
advokáta pro podpis písemného rekursu. Praxe si proto pomáhá
analogií § 90 mg. zák., rozšiřujíc instituci úředního zástupce i na
podpis písemného rekursu chudé strany. U okr. soudů lze konečně takový extensivní výklad akceptovat důvodem ad minorem. U 'Sbol'lových soudů, hlavně ve sporech manželských, je již
takováapliikace povážlivější vzhledem k znění § 520 c. ř. s .
. (srv. můj článek v Soudc. 1. 1940 str. 294). Ustanovení § 64 Č. 3
c. Ť. s. i. p. je spíš proti výkl<adu advokátní komory.
Nesprávná je ovšem ona praxe, jež v takovém případě - a to
i když nejde o chudou stranu - odsltraňuje nedostatek podpisu
advokáta na podání protokolámí formou; kdy tedy nedoplňuie
chybící formální náležitost, nýbrž nutí stranu k tomu, aby podala rekur's ve zcela jiné formě a ovšem zpravidla až po uplynutí rekursní lhůty. To je postup zrovna tak nesprávný, j.a k
jsem opačně vytýkal při nápra,vě nepřípustného protokolárního
odvolání nebo dovolání. Tato nesprávná praxe má oporu v rozh.
Č. 2535 sb. n. s., jež argumentuje § 9 ,a dv. Ť., že advokát není povinen, aby ,t ýž rekurs stranou s'a mou sepsaný opa'třil podpisem; může prý proto buď podat rekuT'S nový písemný nebo
může strana podat nový rekurs protokolární. Pak ovšem nejv.
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saud dává výslavně souhlas k tamu, aby si takovým pastupem
strana prodlužav:ala rekursní lhůtu , ,ač i Lhůta § 521 c. Ť. s. je kanečná padle § 128 c. ř. s. a a!č při jiné příležitosti v razh. č.
2463 sb. n. s . se staví prati .s amavolnému jednání strany.
V razh. Č. 7030 sb. n. s. se zase 'Objevuje jiná nepřesnast shara
patíraná, jako by nepřípustný protakalární rekws mahl být fo.rmálně 'Opraven padle §§ 84, 85 c. ř. s. padpisem ,advokáta.
Naprati tamu pazdější razh. Č. 10351 sb. n. s. zaujalo. 'Odchylné
stan avisk'O , j'aJk jsem je sh'Ora 'Opětovně vyzdvihl i u jiných
opravných pwstředků; vrácení k opr,avě se týká ned'Ostávajícího
se podpisu advakát'Ova, takže není přípustné, aby padáním prl()1iakalá,r ního rekursu byl vlastně vzmesen rekurs nový a tím stranou pradlaužena rekursní lhůta. Ně'co jiného ovšem je, když po
vrácení rekursu nepo.depsanéha advakátem padá adv'Okát v zákanné rekursní lhůtě navý rekurs, jak je řešen'O v rozh. č.
10353 !lb. n. s.
V některých případech není padle r'Ozh.čj. R I 389/36, uveřejněného pod Č. 1360 sb. min. sprav., vůbec ani třeba vracet rekurs k 'OdSltranění farmální vady: když tatiž byla již strana upazorněna na ustanovení § 520 c. ř. s. a z padání jde najevo, že si
byla tahato ustanavení vědama . Pak totiž padle argumentace
n. s. se strana spaléhá, že se jí padaří pn:litáhnout véc, k čemuž
soudy nemahau nap'Omáhat. Zdůrazňuji j-en, že ani p'Odle této
praxe nesta'čí, když strana nedbá nebO' snad jen přehlédne právní
paučení padle § 520 c. ř. s. Je třeba saučasné splnění další padmínky, že také strana vědamě jediná proti tamuta předpisu.
Ve věcnépříbuznasti s tímtO' 'Prablémem je přípustn.ost víc e
rekursů prati témuž r'Ozhadnurtí. Taut'a .otázkau se nedávnO' zabýval Bl á h a v Saudc. 1. 1942 str. 131 nsl. :a 154 nsl., ,a t'O jak
případy, kdy je spajena vice rekursů či rekursů s odvaláním,
tak případy, ~dy stěžavatel v rekursní lhůtě padá několik rekursních spisů . Odkazuji proto na tutO' stať, v níž je taJké kritisováno dnešní nesprávné stanavisk'O pr,a xe.
Nikaliv bez pachybnastí je praxe .a rekursním řízení v a dmít a c í m řízení. PrO' farmu rekursu, pakud je vůbec pří
pustný (§ 24/2 j. n.), není tatiž bez významu pasunutí ~ompe
tence ve smyslu § 23 j. n., žetatiž - pad zmatečn'Ostí - nerazhaduje O' 'Odmítnutí sám pr'Ocesní saud (vylučuji případy admini:strativní úpmvy 'p adle §§ 22/3, 27, 28, 45 /1 org. z. a §§ 28/1,
130 j . ř.). Zabýv,a l jsem se tauta zajímav'Ou 'Otázkou již v Saudc. 1.
(1940 Sltr. 269, 293 nsl.) a dašel jsem k závěru, že prati zamítavým razhadnutím není přípustný pratakalární rekurs la ni ve
sparech, prajednávaných 'Okresními soudy v první stalici. Po vyjití této mé statě byl'O uveřejněno ve sp. p , s, r'9zh, Č , 17690
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s právní větou, že i v odmítacim řízení platí předpisy §§ 514 až
528 c. ř. s., tedy zejména i § 520/1 c. ř. s. Výslovně ZJde však byla
řešena jen podmínka nedoslt atkuadv'Okátního zasboupení pro
přípustnost pr'Otokolárního rekursu, kdežtO' jiné 'o tázky, zejména
kategorie procesního soudu, byly výslovně odsunuty.
2. Pro rekurs jako jedinou formu opravného prostředku ve x ek u ční m řízení (§ 65 ex. ř.) má základní ustanovení § 78 ex. Ť.,
že je použít ustanovení 'c . ř. s. i "o opr.a vném prostředku rekursu",
polmd není v ex. ř. na'řízeno nic jiného. S výjimkou § 83/2 ex. ř. ,
se dějí soudní r'Ozhodnutí usnesením (§ 62 8X. ř.): tomu odpovídá
rekurs. Nějaké specielní ustanovení o formě a podávání rekursu
v ex.ř. není. Na jiném místě v § 52 ex. ř. je jen, že ve vlastním
exekučním řízení na rozdíl od exekučních sporů - není při
kázáno zast'Oupení advokáty ani před 'Okresními, ani sborovými
~oudy první st'Olice; v § 53 ex. ř. pak je normována všeobecná
přípustnost protokolární formy pr'O jakék'Oliv návrhy v exekuč
ním řízení. To zavdalo podnět N e u ma n II o v i (str. 1390 komentáře k c. ř. s. a str. 239, vyd. 1906 komentáře k ex. ' ř.) k výkladu,
~e i rekurs lze v exekučním ŤÍz·ení podat protok'Olárrně jak
II okresních, tak sborových soudů. Hor a ve své Soustavě exekučního práva (str. 49-50) tUlbo 'Otázku verbis expressis neřeší,
ale jeho názor níže sub 4. uvedený . svědčí rovněž pI'O stanovisko
Neumannovo. Své pochybno,s ti o 't omto výkladu jsem vyložil
v dt. již článku Soudc. 1. na str. 293-4. Také N e u man n, jak
přiznává v pom . 9. na str. 264 ex. komentáře, původně ve svém
Systemu str. 60mez'Oval přípustnost protokolárního rekursu jen
na okresní s'Oudy. Že ovšem p í sem n Ý rekurs i v exekučním
řízení vyžaduje vždy podpis advokáta podle § 520 'c o Ť. S . , není
bráno ani v praxi, ani v theorii v pochybnost: tak N e u man n
na str. 490 sub i) civ. komentáře a na str. 239 a 264 ex. kom. ;
zpráva výb. str. 17; mat. II, str. 21 ; naŤ. min. spr. z 3. prosince 1897
č. 25 .801 Věstn . č . 44; z poslední doby rozh. č. 17.562 sb. n . s. Tob
posléze uvederné rozhodnutí argumentuje výkladem, že ustanovení § 52 ex. ř. se týká jen řízení u p r vn í sbolice (stejně vymezuje § 52 ex.- ř. Ne u man n na str. 490 ex. kom.). Rekurs je sice
také podáván u první stolice, a,l e nerní již S'Oučástí řízení, jež bylo
skončeno v první stolici vydáním napadeného usnesení. Pak
ovšem neobst'Ojí ani 'Onen výklad, že lze i u sbomvých soudů podávat protok'Olární rekursy, neboť § 520 c. ř. s. 'Omezuje tuto
formu jen na okresní S'Oudy.
Vzájemný vztah §§ 52 a 53 ex. ř. k § 520 c. ř. s. je podle mého
názoru takový : Ustanovení § 520 c.ř. s . normuje dvě fO'rmy rekursu ;
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a) protokolární výlučně u okresních soudů,
b) podáním bez 'Omezení na okresní soudy ; zde podle hořejší
zmínky nevznikají pochybnosti.
Advokátní zalStoupení stěžqvatelovo má sice především váhu
pro případ ad b) u okresních s'Oudů, ale není bez významu ani
při protolwlárním rekursu, tvoříc druh'Ou podmínku. Ustanovení
§ 52 ex. ř. koresponduje pro obor exekučního ·říz'ení s ustanovením §§ 74, 434 'co ř. S. K protokolárnímu rekursu má tedy vztah
jen vzhledem k druhé podmínce § 520 C. ř. S. (nezastoupení advokátem). Napwti tomu s prvním předpokladem , ž-e musí jít O' rekurs podávaný u okresního s'Oudu, nemá vůbec nic společného .
Ustanovení pak § 53 ex. ř. se na rekurs nevztahuje, neboť rekurs
je podáním svého. druhu, o němž plél'tí specielní norma § 520 C.
ř. s . recipovaná § 78 ex. ř. Ustanovení § 52 ex. ř. je pr'Otějškem
k §§ 27-29 C. 'ř. S. a nikoliv k § 520 C. ř. S. Důraz joe podle mého
názo['u na skutečnosti, kde je stížnost podávána a nikoliv a jenom
na tom, zda je strana zast'Oupena advo,k átem. To je jen další podmínka, jež musí být současně splněna. U okresních soudů přece
zásadně také neplaJtí nucené zastoupení adv'Oká't em (§ 29c. ř. S.
je výjimk'Ou) . Také rozh. č. 7030 sb. · n . s., týkající se exekuční
věci vyslovilo, že proti usnesení sb'Orového soudu j-a ko první stolice v exekuční věci je přípustný jen písemný rekurs s podpisem
fldvokáta . K'Onečně cituji také Mr š i in ů v komentář odhadního
řádu (str. 206 sub 12), jenž rovněž omezuje protokolární rekurs
v exekučních věcech jen na 'Okresní soudy.
3. Pro nes p -o r n é řízení je nyní po zrušení ustanovení §§
1-19 zák. č . 208/54 ř. Z. řádným opravným prostředkem zásadně
jenom rek u r s, pokud je ovšem přípustný (§§ 35, 53, 54/1 zák.
č. 100/31 Sb., Mr š ti n ů v komentář str. 185-188, 244). Ustanovení §§ 35-48 nesp. zák. platí však i tam, kde některé nesporné
zákony označují opravný prostředek ,j ako stížnost (na př. § 49 ř.
o zbav. svépr.) nebo dokonce 'Odv'Olání (M r š t i n a 1. C. str. 188
sub 4). Zvláštní mezistadium rozhodovací nařizuje jen § 3 zák.
č . 57/31 Sb., když je napadeno rozhodnutí aktuárského úředníka.
V nesporných věcech jsou to vzhledem k ustanovení § 1/1 č. 3,
4 a 7 cit. zák. případy zvlášť časté . Je pak totiž potřebí nejprve
r'o zhodnutí soudcova,že nemíní rekursu vyhovět ; pak má teprv-e
opravné řízení normální průběh .
For m a rekursu je stanovena v § 38/ 2 nesp. zák. Neplatí tedy
obdobně § 520 C. ř . S. (srv. §§ 34, 48 nesp. zák., kde chybí cHa-ce
C. ř. S. ohledně opravného řízení) . Ustanovení § 38/2 nesp. zák.
odpovídá všeobecným ustanovením §§ 13 a 14 téhož zák Vychází
z předpokladu, že strany jednají zpmvidla samy protokolárně a
ř.e je řízení provést C'O nejjednodušeji. Pr-o to ~ rek'\ lrs m~že být
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dán ús tně do protokolu nebo podán písemně, při čemž však
není třeba podpisu advokátova. Stejné předpisy platí podle § 46/3
nesp. zák. o. dovo}acím rekursu.
.
Zákon tedy nerozli'šuje, který s<;lUd, u něhož je rekurs podat
podle § 39/1, funguje v první stolici ; neklade ani omezení, aby
strana nebyla zastoupena advokátem. V § 13 je sice ohledně
pl'otokolárních žád'0s tí a návrhů u sbol'ových soudů '0mezení
pouze na věci jednoduché bez konkretního vypočtení, kdežto jako
pravidl'0 je vytčena forma podání; ustanovení § 38/2 je však specielní normou proti všeobecné n'0rmě § 13, takže ani u sborových
soudů nelze vylučovat protokolární rekursy. Výjimka platí jen
v knihovním řízení, IDde trvá omezení § 126/3 kn. zák. zachované
v účinnnSlti předpisem § 1/2 nesp. zák
Stejně jako ve sporném řízení není ani v nesporném k prot'o kolárnímu rekursu oprávněna soudní kancelář, nýbrž soudce
(§ 319 j. ř.) . Ustanovení § 30/3 nesp. zák. má jiný smysl (M II ll e r v Soudc . 1. 1931 str. 183). Aniaktuáři nejsou podle zák. č.
57/31 a nař . č. 95/31 Sb. pověřeni sepisováním pl'otokolárních rekuTSŮ. Že ani pŤed účinností zák. č . 100/31 Sb. nebyla možná analogie § 520 c. ř. 'S. V nesporném Ťízení, rozhodl nejv. soud výslovně
na př. pro knihovní věci (rozh. ze 16. března 1898 č. 3724, pří1. m.
v. č . 1417).
Nesp. zákon má v § 12 zvláštní uSltanovení '0 ch u d Ý c h
st r ·a n á ,c ha přiznává jim oprávnění, aby své žádosti, návrhy
n ebo vyjádření podávaly i u sb'0lI'o'V'ého s'o udu pr'0tokolárně, a pokud bydlí mimo obvod procesního S'0udu, aby je podávaly
u okresníh'0 soudu svého bydliště neho pobytu. Toto ustanovení
r'0zšiŤuje tedy pr'0tokolární formu u sborových soudů, iak je stanovena v § 13. Ohledně rekursů však mám za tO', že ustanovení
§ 38/1 jako už'ší -norma vyLučuje aplikaci § 12; chudá strana může
sice tedy jako ka'ž-dá jiná již podle § 38/2 podávat proto1k olární
rekursy i u sbor'0vých soudů, ale musí tak činit také vždy podle
§ 38/1 u soudu první stoli-ce. P1o dá-li rekurs u '0kresníhO' soudu
svého bydliště nebo pobytu, činí tak na své risiko , že rekurs dojde
k procesnímu soudu včas. Neboť to bude rozhodný den, nikoliv
den, kdy byl podán do protokolu 'll '0noho okresníhO' soudu.
4. V k'O n k u T sní mřízení stanoví úvodní § 188 Ikonk. ř. čtvrté
hl,a vy obsahující všeobecná ustanovení '0 řízení obdobnou platnost procesnkh zákonů . J ,a k již dobře poukázal Hor a ve svém
Civilním právu procesním (1. d. str. 10), spadá i konkursní řízení
pod pojem procesu v širším smyslu. Abstrahuji-li od Tnzhodování
ve sporech, kde opravné řízení nedo!Zl11ává úchylek od obecných předpisů (§ 189/1 konlk. ř.), dějí se opatření a rozhodnutí
konkursního s'Oudu i konkursního ~omisaře ve fOTmě usneseni
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(H o r o v y Základy přednášek str. 8; Vos k ů v komentář str.
453, §§ 75, 189/5 kornk. ř.), Proto má konk.ř. zvláštní ustanovení
jen o rek u r s u j'a ko opmvném prostředku . Předpisy § 189/1,
že není nutné za'Stoupení advoikátem; pak § 189/2 o protokolární
formě náwhů a konečně lmmpetenčn.í předpis § 192/2 nemají rnic
společného s formou rekursu. Je tedy důsledně ,akcepto'Vat podpůrný předpis § 520c . ř. s., stejně jako platí i další předpisy této
části c. ř. s. v lwnkursním řízení: tak na př. §§ 524, 527/2 a 528 c . .
ř. s. (K arm á rn ů v komentář str. 210 citující pamětní spis k §
176 rak. konk. ř . ; Vos ik a 1. 'co str. 458; rozh. č . 1397, 1544, 1790,
11.429, 13.539 sb. n : s.) .
V konkursním řízení se uplatňuje dualita v tom smyslu, že
sice konkursním soudem je p'Odle § 65/1 ktmk. ř. vždy kra4ský
soud, případně kausální (čl. vnr uV. zák.) , ale konkursním k,omisařem jako dalším důležitým orgánem, na jehož rozhodnutí
rovněž míří § 192/2 konk.Ť . , je buď člen konkursního s'Oudu nebo
soudce některého olkresního soudu v ob'V,odu (§ 77/1 kO!llk. ř.) 'Ve
funkci samosoudce (§ 77/2 konk. ř .); pak je § 192/2 výjimkou
z pravidla § 3 j. n. AnaLogie § 520 c. ř. s . ,o protokolárním rekursu
je podle mého názoru přípustná jen v posléze uvedeném ptřípadě ,
kdy konkursním komisařem je soudce u okresního soudu ; za
dalšího předpolkladu oIVšem, že rekurs neru vyhrazen nebo je
vůbec přípustný (§§ 192/2, 82/4, 94, 127/ 2, 128, 77/3, 122/3, 169,
180 konik.ř. ) a že strana resp. účastník není zastoupen adv?kátem. V tomto případě musí totiž být rekurs podán u okresního
(sborového) soudu. To je patrné i z ustanovení § 192/3 konk. ř.
(rozh. Č. 13.258 sb. n. s.).
Jiného názoru je Hor a ve spisku "Der ~ornkurskommtssar
nach der aster. Konkursordnung" vyd. 1916 str, 7- 8: že totiž
i u sboroIVých S'oudů Lze podat rekursy v kornkursním řízení protok'olárně, pokud účastrník není zas1
toupen advokátem. Pro tento
výklad se dovolává ustanovení dří'Vějšího § 173/1 (nyní § 189/1)
konk. ř. Je to tedy stejná argumentace jako sub. 2. uvedená N e um a !ll n o v a pro obor exekučního řízení výkladem §§ 52 a 53 ex.
ř. , již nesdmmani pro konkursní řízenÍ. Mám za to, že i ustanovení § 189/1 konk. ř. platí jen pro řízení v první 's tolici a že
těžiště § 520 C. ř. S. je především v tom, .J.~de (u kterého soudu)
je rekurs podáván. Pro poměr § 189/1 konk. ř. k § 520 C. ř. S. lze
použít stejných důvodů, nelhoť je ma první pohled patrná shoda
§ 189/1 konk. ř. s § 52 ex. ř. a § 189/2 konk. ř. s § 53 ex. ř. výklad Ne u ma n n ů v a H o r ů v by byl jern tehdy správný,
kdyby poslední věta § 520/1 ,Co ř. S. volila pro protokolámí rekurs
stejnou dikci jako pro písemný rekurs: totiž bez omezování na
okresní soudy. Ze ustanovení § 189/1 konk. ř. není výjimk'o u
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z § 188 konk. ř., pokud se týče písemného rekursu, zastává i
Hor a (1. c. str. 8) dovolávaje se názoru R in tel e n '0 va v Handbuch des aster. Konlkurs- und Ausgleichsrechtes str. 45.
Dojde-li k soudnímu pr'Ůdeji věcí, patřících do konkursní podstaty, platí podle § 121/2 konk. ř. ohdobně předpisy exekučního
řádu s 'Ůdchylkami, jež se však netýkají formy rekursu (rozh.
Č. 14.322 sb. n. s.).
Ve vy r o v na c í m řízení.je struktura podobná: vedle vyrovnacího soudu vyr'Ůvhad komisa-ř jako samosoudce (§§ 1, 32 vyr.
ř.), obdobná platnost řádu konk. a pl'oCf~sních předpisů (§ 70
vyr. ř.), tedy zejména i rorma usnesení, neprřípustrnost 'Ůdv'Ůlání
a rozkladu a k'Ůmpetenční předpis § 192/2 konk. ř. (podrobně
o tom na př. K arm á n 1. c. str. 209 a 318-319). I zde pLatí ona
dualita rekursní f.ormy a přípU'stnost pwt'Okolárního rekursu,
pokud ovšem není vůbec vyloučen nebo je jen vyhrazen (§§ 5'J/3,
32/3, 37/2 vyr. ř.), jen za podmínek § 520 c. ř. s., když je vyr'Ův
nacím komisařem soudce u některého o k r es n í h o soudu
v obvodu vyr'Ůvnacího soudu.
V.
Některé zvláštnosti
řízení před mim o Ť

vykazuje i p'Ů formální stránce 'Ůpravné
á d n Ý m i 'S-o udy. Zajímají jako nejprak-

tičtější:

A. P r a c o v n í s o u d y podle zák. č . 131/31 Sb. : Zákon pře
desílá v II. části o ,řízení v § 19 všeobecnou podpůrnost předpisů
§§ 431 až 464 c. ř. s. Tam nejsou předpisy '0 opravném řízení. Ji-.
nak se v ,t éto ka'19itole dtují ustanovení c. ř. s. opětně v §§ 33/1,
35}2 a 36/2. Formální úchylky jednotlivýchopravný,c h pros tředků
proti obecnímu řízení nejs'Ůu upraveny jednotně :
1. Pro o d vol á n í normuje § 29 zák. o prac. s. podstatnou
úlevu, že není potřebí vůbec podrpisu ,adv'Ůkátova na odv-o lacím
spise a že je všeobecně pŤÍpuSltrná i pr'Ůtokolární forma. To pla, ti10 již před živnostenskými soudy. Změna proti zák. č. 218/96
ř. z. je v tom, že lze podat odvolání buď u pracovníh'Ů soudu nebo,
nebydlí-listrarna (správněji odv'Ůlatel) v obvodu praeovního soudu,
u okresníh'Ů soudu hydlištěodv'ŮLatelova. Výklad § 465/2 c. ř. s.
zde tedy ztrácí aktuálnost, stejně ja,ko f-o rmální vady podpis ttodvolání a ustanovení zástupce pT'Ů chudou stranu. Ani pro pracovní 'řízení není ovšem prá,v o chudých bez významu (na př . § 41 /2
zák.), ale nárok na ustanovení adv'Ůkáta vzniká v pracovních sporech v jediném případě, totiž pr'Ů sepsání dovolání ,(§ 34/2 zák.,
Ř í h ů v komentář str. 61 proti Koukalovi v Prac. právu Č. 12
z r . 1931; H -a ve llk a v Soudc, 1. 1939 str. 76) .
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2. Pro d 'O vol á ní neobsahuje - po formální stránce - zák.
o prac. s. vůbec odchylky, takže vzhledem k ustanovení § 35/2 i. f.
platí výklady ad III i pro pracovní řízení. Podle zák č. 218/96 ř.
z. rozhod'Ovala druhá stolice s konečnou platností.
3. P ,r'O rek u r s v pracovních vě'cech není akceptována obecná úprava § 520 c. ř. s. (jinak t'O'mu bylo v řízení před živnostenskými soudy: § 32/2 zák. C. 218/96ř. z.), nýbrž § 3611 zák. I() prac.
pro rekursní řízení neplatí: netýkáť se ani lhůty, ani způsobu
podání rekursu". Dodává-li jen platnost obdobnou, není t'O' při
léhavé, nehoť 'p latnost je úplná. Není tím - podle doslovu převzat celý § 29, nýbrž jen první dvě věty; napwti tomu posl.
věta o vyrozumění stran ohledně předll()žení spisů opravné stolici
pr'O rekursnířízení neplatí: netýkáť se ani IhŮJty ani způsobu
podání rekursu, nýbrž jeho předložení resp. činnosti procesního
soudu po podání rekursu. USltan'Ovení § 36 nerozlišuje, zda jde
'O r'e kurs či dovolací rekurs. Proto podle rl()zh. č. 13.744 sb. n. s.
ani rekurs k nejvyššímu soudu nemusí být podepsán advokátem
a platí pro něj stejné úlevy jak'O pro 'o dvolání podle § 29.
V přehledu lze - s výjimkou dovolacího řízení - zjistiti, že
opravné řízení v pracovních sporech 'je vlastně formálně nejjednodušší ze všech procesních řiz,ení. Ani nesporné řízení nemá
tak podstatný'c h úlev. I když nellZe přehlížet, že zák. o prac. s.
zásadně nečiní rozdíl, zda opra'v ný p~ostředek podává zaměst~
navatel ó zaměstnanec, není pochybnosti, že tato :Ilormální uvolněnost .je diktována především 'Ohledem na zaměstnance jako
stranu zpravidla sociálně sJabší. Druhou podstatnou složk'Ou této
úpravy je zájem o urychlení řízení: o tom se vyslovuje zák'on
sám, na př. v §§ 25 a 26 i §§ 19, 20, 22, 24 j. ř. - pr'O prac. s. zc~la
jednozna.čně. Specielně pro opravné řízení vytýká § 23 j.ř. prac.,
aby odvolání sepsa.né u okresního soudu bydliš<tě odvolatelova
bylo nepmdleně zasláno pracovnímu soudu, pmti jehož rozsudku
bylo podáno. Ten totiž čeká na uplynutí odvoLad lhůty ve smyslu
posl. věty § 29 zák.
B. P'O j iš ť o va 'c í s o u d y zřízené podle zák. č. 221/24 Sb.
a, vl. nař. č. 213/28 Sb.: Opravné řízení je zde ovšem dvojkolejné,
neboť rozhodují jalk:o opravné stolice jednak soudy (§§ 196, 216
a 227 poj. zák), jednak úřady správní (§ 239 téhož zák). Zde zajímá jen pr-vní skupina. Jako -forma odporu proti r'Ozhodnutí
nositele pojištění vystupuje především ž a lob a buď na rozhodčí soud nebo na pojišťovací soud. T'O však není formálně ani
věcně opravný prostředek, neboť se žalobou teprve z'a hajuje ří
~~ní u phsl\lšI1ého $oudu Jako první stoUce.
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Vlastním opravným prostředkem, jímž strana napadá rozhodnutí soudu, je jednak 'Odvolání, jednak stížnost. Tak mají
pojišťovad soudy dv'Ojí" věcnou příslušnost:
a) Jedna!k j.a ko první stolice 'O žalobách proti výměrům o dávkách pojiš1tění invalidního a starobního a ve sporech o náhradní
nároky,
b) jednak jak'O opravná stolice o stížnostech podle §§ 203, 208
a 213 poj. zák. jako soud rekursní a jarko odvolací s'Oud a odvoláních podle § 196 zák.
Opravnou stolicí je také v r ·c h n í poj i š ť o va c í s a u d
ohledně odv'Olání a stížností do I'o.zhodnutí pojišťo~, acího soudu
(§§ 227 nsl. poj . z.) .
O for mě stížnosti platí : Všeobecně je přípustná forma písemná ; ústní jen výjimečně v případě § 213/3 poj. zák., nikoliv
podle §§ 203 a 208 (srv. §§ 18 a 19 nař.č. 213/28 Sb.).
Při odvolání k pojišťovadmu soudu připouští § 211 poj. zák.
stejně podání jako pr'Otokol s f'Ormálními náležitostmi § 21 /1 cit.
na·ř. Naproti ,tomu pro odv'Olání k vrchnímu pojišťovacímu soudu
je přípustná jen forma písemná (§§ 226/3 poj. zák, 19 nař.). .
VI.
Dosavad probrané opravné pmstředky nevy'čerpávají dané
thema. Jak pI'ocesní zákony, tak i formálně-právní předpisy ně
kterých specielnkh zákonů mají ustanovení o dalších 'ObJ'anách
postižené Sltrany nebo účas,tníka . Tyto obranné pr'Ostředky jsou
právně velmi I'O~dílné .povahy a nelze je uvést pod jednoticí
znaik. Ani potud negativně, že by nikdy nešlo '0 opravný p['ostře
dek. Rovněž jejich 'označení je kolísavé. S c h u st e r o va definice opravnéh'O prostředku ve vlastním smyslu zahrnuje "die
prozessualen Einrichtungen, durch welche eine Partei Abhilfe
gegen prozessuale Nachteile erstreht" (str. 457 ť> ster. Ci,v ilpr'Ozessrechlt). Vylučuje tedy z tóhOtto okruhu návrhy na doplnění
a 'Opravu (§§ 419, 420, 423 c. Ť. s.), syndi'kMní žaloby (§ 600 c. ř.
s., § 1 zák. č. 112/72 ř. z.) a dozorčí stížnosti (§§ 85/3 ,c o Ť. s., 78
org. zák.). Přiléhavější je definice Ne u man n o v a (a ve stejném smyslu i výklad Ho r ů v v III. d. str. 10), 'označující ojl'ravné
pr'Os, tředky jako "Rechtsbehelfe, durch welche die Aufhebug 'Oder
Abanderung noch nicht recMskraHiger Entscheidungen von
einem hoheren Richter angestrebt werden kann" (II. d . s tr. 1249).
Konkretně mám na mysli tyto případy:
A. Ve sp'O 'r ném řízení :
1. R o z !k 1a d není výslovně zaveden, ale obsahově se v phpadech n'Ormovaných v §§ 425/2/ 522/1 c. ,ř, s.o nk jiného nejedná,
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Zálmn výsLovně předpokládá podání rek u r s u, jemuž upIra
jen devolUltivní účinek, a kromě toho omezuje první soud jen na
positivní rozhodnutí. Zde tedy jde nesporrně o opravný prostře
dek; ale j-e to jen normální rekurs podle § 514 c. ř. S., takže i
o něm pla,t í protoko.lární přípustnost za podmínek § 520 c. ř. s.
2. Od por (Widerspruch) .zná procesní právo
a) v upomínacím řízení podle §§ 6 č. 4, 8, 19 zák. č. 67/73 ř. z.
(čl. XXVIII uv. zák. k c. ř. s.): lze jej podat buď pŤed procesním
soudem ústně neho. písemně nebo též protokolárně u okresního
soudu pobytu . .opravný pmstředek to není, neboť podáním odporu pozbude jen platební rozkaz účinnosti a věřitelé stíhají nákl,a dy odpo.ru; evnt. - při žalobě - nařídí jen soud ústní jednání;
b) podle § 212 c. ř. s. pmti údajům v protokole (srv. ' § 498/2 c.
ř. s.). Ani tento odpor není opravným prostředkem. Je to vlastně
. přednes stmny zpravidla do protokolu; písemná forma je výjimkou podle posl. odst. § 212 c. ř. s.
3. Označení TI á mi t e k kryje v procesu velmi široký obsah.
V širším smyslu je to každá obrana strany proti nároku odpůr
oovu. Význam tako.vé námitky je tedy v každém pří'Padě jiný.
Tak se mluví o námitce započtení, o privilegovaných námitkách
(Einreden: §§ 239, 240, 260 a j. c. Ť. s.) a pod. ZvláMní skupinu
tvoří ony námitky (Einwendungen), jež mají pro zaháj-ení procesu takřka konstitUltivní význam a svým zruš·orvacím účinkem
připomínají funkci 'Opravného prostředku. Jsou to námitky
,a) v řízení mzkazním (mandátním).a směnečném, jak blíže
upravují §§ 550/2, 552, 557, 559 a 602 c.ř. s. FOTmu jejich zákon
nijak zvláštně neupravuje, takže se Ťídí podle všeobecných zásad
pro písemná nebo. protokolární oznámení (H o r o vo Procesní
právo III. d. str. 168). Také praxe posuzuje námitky důsledně
jako přípravné podání (rozh. č. 13.887, 14.036 a j . . b. n. s.); že
nejsou opravným pTostředkem, plyne právě z § 552/1 ·c. ř. s.;
b) v nájemním řízení proti výpovědi nebo přík'azu (§§ 562, 566,
567 c. ř. s.). Ani zde nejde o opravný prostředek, nýbrž podle výslovné zákonné fikce § 571/2 c. ř. s. mají námitky povahu pří
pravného spisu anaLogicky nejblíže žalobní odpo.vědi (l'ozh. č.
17.968 sb. n. s.).
4. Opravným prostředkem není ani z m a ,t e ční stí Ž n o s t
(Nichtigkeltsbeschwerde) podle čl. XXIII uv~ zák. k c. ř. s. proti
nálezu bursovního rozhodčího soudu, neboť se jí teprve zahajuje
soudní řízení. Je zde tedy identit,a s žaLobou jako přípravným
podáním (§ 226 'co ř: s.). Při žalob ě o bezúčinnoslti nálezu podle
čl. XXV uv. zák. k c. ř . s., stejně jak,o při žalobách pod~e § 595
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c. ř. s. (srv. § 597 c. Ť. s.), není o žalQobnim charakteru tě'chto
procesních pmstředků vůbec pochybnost.
5. JaJko opravné prostředky posuzuje však theorie, na př. Ne um a nn (II. d. str. 1249), nav,r ácení v předešlý sta.v (§§ 144 ns1.
c. Ť. s .), pak případy uvedené v §§ 516 c. ř. S ., 151 j. ř. (návrhy
spojené s rekursem) a konečně stížnQosti (Bes'c hwerden) proti
soudci z příkazu v přípravném řízení podle §§ 255c. ř. s., 146 j. ř.
S ,c h u s t e r (1. c. str. 460) počítá naproti rtomu restituci k mimoŤádnýmopravným prostředkům.
.
U všech se jako spQolečný znak vytýká jen ta úchylka, že stejně
jako rQozklad nemají devolUJtivní účinek. V prvém případě odkazuje co do fOTmy § 149 c. ř. s. na všeobecné předpisy o podání
resp. zastupujícím protokolu, pokud j~ jinak přípustný ve spQoru '
(§§ 75-79 ,co Ť. s., N e u m ,a nn ů v k'OmentM I. d. str. 724);
v druhém případě jde o normální rekurs a jen rekursní řízení
doznává modifikaci; v ,třetím případě je ústní forma všeobecně
přípustná, dok'Once za urótých podmínek bez sepsání pr'Otokolu.
B. V ex e k u ční m Ťízení :
1. Není obdobné J'ormy r o z k 1 a d u, až 'Ovšem na samQozřejm'Ou
výjimku podávající se z ustan'Ovení § 78 ex. Ť., pokud v exekuč
ním řÍ'zení dojde uplatnění vyŤízení rekursu podle § 522 c. Ť. s.
2. Odpor (Widerspruch) se objevuje ve 4 případech:
a) Podle § 83/2 ex. Ť. proti povolení exekuce podle cizozemských exekučnkh titulů, a to vedle rekursu nebo dokonce současně s rekursem. Z rozhodovací f'Ormy (rozsudek podle §§ 461 nsl.
c. ř. s.) povolujícího soudu podle § 82 ex. ř. je z.řejm'é , že nejde
o opravný pro,středek, nýbrž o podání, na něž dopadají formálně
předpisy §§ 52, 53 ex. Ť. a níkoliv §§ 78 ex. Ť., 520c. Ť. s .
b) Právně .... podobnQoupov:ahu má i odpor proti prozarl:ímnímu
opatření pQodle § 397 ex. Ť., o němž s'Oud rozhoduje usnesením
(§ 398 ex. ř.) s dalším normálním 'Opravným řízením . Ani 0' jeho
formě neustanovuje zákon nic zvláštního, takže jde zas jen o podání, které podle § 320 č . 4 j. ř. může být vznesenQo i v sQoudní
kanceláři.

c) Označení odpQoru (Widerspruchsklage) používá theorie někdy
také o žalobách podle §§ 35 nsl. ex. ř. Zákon sám mluví při § 35
o námitkách pr,o ti nároku (Einwendungen) a při § 36 'O námitkách proti pov'Olení exekuce, kdežto při § 37 ex. ř. o odp'Oru jiný'c h
osob. Ani zde tedy nejde nikdy o opravný prostředek a ' formálně
platí pro It yt'o ža,l oby předpisy c. Ť. s. podle §§ 226 ns1. P ,r otokolární forma bude tedy zásadně přípustná jen u .okresních soudů
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pr o strany nezastoupené advokátem (§§ 434 c. ř. S., 319/2 j. ř .;
soudní kancelář k tomu oprávněna není podlé § 319 'č. 1 j. ř.).
d) Ani 'O dpo'l" proti př'íklepu podle §§ 184 nsl. ex. ř. není orpravným prostředkem . To je zřejmé zejména z ustanovení §§ 185/1,
191/2 ex. ř. , že '0 něm r'O'zhoduje exekuční soud usnesením, proti
němuž je teprv e n ormální opravná cesta. Proto ani formu odporu
zákon zvlášť neupravuje, možná je však jen ústní.
3. Nám i t k Y ,ad 'c) uvedené nejsou jediným institutem toho
druhu. Vyskytují se také v odhadním řízení podle § 35/2 vl. nař.
Č. 100;33 Sb . .a mají obsahově povahu orpravn~h'0 prostředku bez
devolutivního účinku , když o nich rozhoduje sám exekuční soud.
Poněvadž ovšem .ani nenahrazují, ani nevylučují rekurs jako
normální oprarvný pwstředek protti určení odhadní ceny (r'ozh.
G1. U. n . ř. 3736, třebas se netýká odh. ř . nyní platného), nejsou
vázány na formu rekursu podle §§ 78 ex. ř. , 520 c. ř . s . , nýbrž
podání, jak je všeobecně v exekučním řízení připouští §§ 52 a
53 ex. ř. Lze je tedy vždy podati i pmtokolárně a pí1S ~mné námitky
nepotřebují podpis advokátův (M r š t i n ů v !komentář odh. ř .
str. 206) . Vzájemný vL?tah rekursu a námitek řešila praxe na př .
v rozh. Č. 903 sb. Sedláček-Rouček. Rozhodnutí '0 námitkách je
podr'0beno nOI'ffiálnímu opravnému řízení (M r š t i na 1. c. str. 206).
4. Exekuční řád zná také stí ž n o s t (Beschwerde), totiž podle § 68 ex. Ť. proti výkonu exekuce. To není rovněž '0pravný
prostředek; naopak je toto ustanovení prolt ikladem k rekursu podle §§ 65 , 67 ex. ř. Ohybí zde také soudní usnesení jako podklad
rekursu, uváděný v § 65 ex. ř. Stížnost není ovšem jedinou odpomocí, jak uvádí N e u man n v exekučním komentáři Slt r. 269.
Ve věcné souvislos ti jsou ustanovení § 78/3 org. zák. Za určitych
okolností je rekurs přípustný teprve p'l"o.ti usnesením o stížnosti
(srv. min. vysvětlivky k § 68 ex. ř., rozh. Č . 17.181 sb. n. s.). p iOněvadž forma stížnosti není zvlášť upravena, stačí podle §§ 52, 53
ex ř. i u sborových soudů všeobecně pmtokolární forma. Bližší
formality jsou v §§ 75, 146, 165/1 j. ř. a 37 Č. 14 org. zák. a ve vý:n.
min. sprav. Č . 2952 z r. 1899.
C. V nesporném

řízení :

1. R o z k la d jako obecně přípustná forma opmvného pro-

mámě

s tředku podLe § 9 nesp. pat. byl vůbec odstraněn nesp. zákonem
Č. 100/31 Sb. (§ 54/1), a to i pro ony nesporné věci, jež jsou upraveny zvláštními zákony a jež tUlto f.ormu připouštěly (M r š t in ů v komentář str. 244-245). Věcně nelze ovšem přehlédnout
ustanovení § 39/2 nesp. zák., že první soud může rekuTsu sám

'0toko-

vyhovět

ři § 35
námitjiný'c h

soudů

za dalších zákonnýoh podmínek zde stanovených. To
ovšem není ro,z kl,ad , nýb rž rekurs , řídící se co do formy všeobec-
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ným předpisem § 38/2 nesp. zák., jak o něm byl již shora výklad.
Také 'Opatření soudu podle § 32/2. nesp. zák. jeví účinky opravného prostředku, ovšem jednostranně (soud může jen změnit své
usnesení); zase bez devoluční:ho chamkteru. Zde ovšem vůbec
žádný opmvný prostředek nepředchází. Naproti tomu opatření
prvního soudu podle § 45 nesp. zák. (podobně § 15 nesp. pat.) má
devoluční účinek. Věcně by sem mohlo být zařazeno také ustanovení § 84 org. z., jež však by}o zrušeno § 58 nesp. zák.
2. O d po r upr.a vený v řádě o zbav. svépr. (§§ 37-48 a 53) je
rovněž opravným pl'Ostředkem. To vyslovuje sám záJmn již
v marginální rubrke 2. části. Stejný výklad mají úřední vysvět
livky (výn. min. spmv. 234/16). Může být podán samos1Jatně nebo
. současně se stížností (rozh. Č. 10.358 sb. n. s.). Formu 'Odporu
upravuje § 39/1 ř. tak, že vedle písemného odporu lze podat odpor do soudního zápisu. 'Dotéž platí o formě vyjádření podle § 40 ř.
2e by nesměl být odpo,r ova,t el zai'ltoupen advokátem, zákon nevyslovuje. V § 56/1 ř. jen dává účastníkům na vůli advokátní
zastoupení. Nárok na úředního zástupce vzniká jen chudé straně,
a to podle § 41 ř. až pro řízení u odp'Úrového soudu. Podle rozh.
č 17.067 sb. n. s., dovolávajícího se St e r n ber g o v a komentá'ře,
může být takovým zástupcem i advokát. S formou odporu však
§ 41 ř. nemá nic společného, Pmvidelně je odporem napadeno
l'OQ:hodnutí okresníh'Ú soudu; tam musí být podle § 39/1 ř. podán
i odpor. Výjimkou z § 3 j. n. jsou případy, kdy rekursní soud
změní usnesení okresního soudu podle §§ 37/1 a 35/1 ř.a odpor
je pak podán proti tomuto rozhodnutí. O formě odlporu neplatí
ani zde nk 'Odlišného. Proti rozh'Údnutí druhé stolice o odporu
přichází v úvahu jako další opravný prostředek jen stížnost (§§ 48,
49/2, 53/2 ř.). Pro její fo'r mu se dov'Olávra l § 56/1 Ť. nyní zrušených
§§ 1 až 19 nesp. pat.; dnes tedy nastupuje rekurs podle § 35 nesp.
zák. i s dalšími o opravném řízení, zejména i § 38/2 tO'hoto zákona.
3. Nám i t tk y by mohly přijít v úvahu i v nespbmémřízení,
ježto zása·dně i pro nesporné odhady je podle § 272 nesp. pat.
použit ustranorvení ex. ř. (§§ 143 a 144) a odhadního řádu Č . 100/33
Sb. Praxe restringuje však tyto předpisy jen na způsob pr'o vedení
'Odhadu; jinak, zejména co do opravných prostředků proti koneč
nému stanovení odhadní hodnoty, platí ustanovení nesporného
řízení (rozh. Č. 18.181, 1384 sb. n. s.) . Nespornou povahu má i odhad k vyměření dávky z přírůstku h'Údnoty (rozh. 10.551, 2100 a
j. sb. n. s.). P.řekvapuje proto názor vyslovený v rozh. Č. 11.030
sb. n . s., že i ·co d'Ú opmvných prostředků platí v ,t omto odhadním
řízení předpisy formálního práva exekučního a sporného, nikoliv
nesporného řízení. Pozdější rozh. Č. 13.950 sb. n. s. ske cituje opět
tento judikát, ale v otázce opravných prostředků výslovně akcep-
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tuje jen přípustnost rekursu podle nesp. zák. s vyloučením námitek podle § 35 odh.ř., jež jsou připus;tné jen v exekučním odhadu.
4. Stí ž n o s t se vyskytuje v nesporných věcech opětně. Tam,
kde tímto označením míní zákon opravný prostředek, plart;í nyní
předpisy nesp .. zák. o rekursu. Odchylnou povahu má doz o r č í
(d'Ohlédací) stížnost, která je v některých zákonech zvlášť vytýkána,ha př. v § 126/6 knih. zák. nelbo v §§ 3, 20 vl. nař . Č . 29/30
Sb. V prvém případě je mÍlllěna obecná Sltížn'Ost upravená v § 78
org. zák. Účelem tě'chto 'Opatř'ení je zpravidl,Či teprve vyvolání
rozhodnutí pr'v ní stolice nebo jde vůbec o součást ,administra't ivního řízení. Opravným prostředkem pr'o ti soudnímu rozhodnutí
tyto stížnosti nejs'Ou.
Zvláštní povahy byla t. zv. z mat e ční stí ž n o s t proti výrokům rozhodčích soudů ošImdě způsobené zvě'ří a honbou (§ 46
Č. hon. z.), o níž rozhod'Oval příslušný okresní soud v nesporném
řízení (rozh. Č. 14.451 sb. n . s.). Podle své povahy to nebyl 'Opravný pwstředek, neboť se jím teprve zahajovalo soudní řízení v první stolid; v mor. hon. zák. měla tutéž funkci ~aloba o bezúčinnost
z důvodů § 595 c. ,ř. IS. Podle nyní platný,c h nových předpisů vl.
nař. č. 127 a 128/41 Slb. nastoupilo t. zv. dodatečné řízení soudní
(odst. 11 až 13 § 50 prov. n.), jež je z'o oajováno n á vrh e m
účastníkovým. Soudní jednání je podle výslovného zálmnného
ustanovení nesporným řízením. Platí pro ně tedy ustariovení nesp.
zák., !z ejména i §§ 13 'a 14 o formě návrhu, nikoliv § 38 o formě
rekursu. Opravné řízení má za p,ředmět teprve s'Oudní rozhodnutí
o návrhu jako ohraně účasltníkově pmti předběžnémul'ozhodnutí
obecního starosty. V rozh. č . 14.551 sb. n. S. byl sice vysloven názor, 'ž e zmateční stížnost je podle své podsta't y opravným prostředkem, takže pro ni platí lhůta rekursní, ale to není správné.
Předmětem z'r ušovací stížnosti nebylo přece žádné soudní rozhodnutí; mohla by tedy snad nejvýše přijít v úvahu analogie.
O přípustnosti protokolární f'o rmy nebylo při zrušovací stížnosti
pochyb (rozh. č. 10.003 z 30. 8. 1893).
D. V

k'Onkursnímří~ení :

1. R o z k 1a d formálně neexistuj,e, jak již vytkl pam. spis
k § 176 konk.ř. Obsahově ovšem nejde v případech § 192/3 konk
ř. - platí podle § 70 vyr. ř. i pm vyrovnací řízení - o nic jiného.
Jeto rámec širší než ve sporném řízení § 522 C. ř. s. (K arm á n
str. 210 a 318).
2. Od por proti pravosti nebo pořadí konkursních pohledávek
je podle § 112 konk. ř. upbtnit žalobou. Tato úprava se tedy vymyká z rámee této statě, neboť to nejsou opravné prostředky .
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3. Výjimečně se ve vyrovnacím - nH~oliv konkursním - řízení
vyskytuje st í ž n "o st: je to případ § 36 vyr. ř . pl'Oti rozhodnutí
vyrovnacího komisaře k vyrovnacímu soudu. To je tedy opravný
prostředek s odchyJnou instanční úpravou; pro formu však při
nedostatku jiných předpisů platí předpis o podání (§§ 70 vyr. ř.,
189/2 kook.ř . ) a nikoliv o rekursu. To't éž pla.t í o ~ormě stížnosti
proti opatřením a jednáním vyrovnadho správoe podle § 36 vyr.
ř., stejně jako o výtkách v konkursním ří:zení (§§ 131, 177 a 178
konk. ř.), ,ačkoliv v těchto případech je nepochybné, že se nejedná o opravný prostředek (K arm á n str. 318).

