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§ 4

Úplné znění § 4 – původní znění od 1. 1. 2014 – nezměněno

     Místní příslušnost
(1) Pro řízení je příslušný  obecný soud osoby, v jejímž zájmu se řízení koná, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Obecným soudem nezletilého účastníka, který není plně svéprávný (dále jen „nezletilý“), je soud, 
v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozho-
dujících skutečností, své  bydliště.

Komentář k § 4
Komentátor: Jirsa

K odst. 1:
Na ustanovení upravujícím v obecné rovině  místní příslušnost ve zvláštních řízeních si lze názorně vysvět-
lit, jak je komplexně procesní úprava civilního řízení v širším slova smyslu po datu 1. 1. 2014 nastavena, 
ocitá-li se namísto v jednom předpisu (občanský soudní řád) ve více zákonech (zákon o zvláštních řízeních 
soudních, zákon o  veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, insolvenční zákon).

Hned v komentáři k ustanovení § 1 vysvětlujeme  subsidiaritu ve vztahu zákon o zvláštních řízeních 
soudních – občanský soudní řád. V tomto komentáři na tuto problematiku navazujeme a dále se pokouší-
me již v konkrétnější rovině popsat, jaký je vztah mezi jednotlivými procesními úpravami (zákony), a také, 
což je neméně důležité, jaký je vztah mezi obecnou částí zákona o zvláštních řízeních soudních a jeho částí 
zvláštní. Jednotlivé typy řízení mají upravenu  místní příslušnost nejen v obecné rovině v tomto ustanovení, 
ale dále speciálně v řadě ustanovení zvláštní části.

Uveďme si to na následujícím příkladu: V  řízení  o   rozvod manželství je upravena  místní příslušnost v usta-
novení tradičně tak, že pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné 
 bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je 
příslušný  obecný soud manžela, který nepodal  návrh na  zahájení řízení, a není-li ani takového soudu,  obecný 
soud manžela, který podal  návrh na  zahájení řízení. Není to tedy  obecný soud navrhovatele, ale platí tato zvlášt-
ní úprava. Vedle toho se ovšem  podpůrně použije více ustanovení občanského soudního řádu, zejména o vyslovení 
 místní nepříslušnosti (§ 105 odst. 1 o. s. ř.), námitce  místní nepříslušnosti (§ 105 odst. 4 o. s. ř.) či nesouhlasu 
s postoupením (§ 105 odst. 3 o. s. ř.).

Zvláštní řízení jsou upravena ve speciálním zákonu kromě jiného proto, že řada z nich, což platí zejmé-
na o těch  beznávrhových (srov. k tomu komentář k § 13), je vedena v zájmu „slabšího účastníka řízení“, 
ať již jde o nezletilé dítě, osobu, jejíž svéprávnost je omezována, osvojence, dítě, k němuž má být určeno 
otcovství. Také proto je řada z nich ovládána čistě   vyšetřovací zásadou a také proto ve vztahu k  místní pří-
slušnosti platí základní pravidlo, že je místě příslušný   obecný soud účastníka, v jehož zájmu se řízení koná.

K pojmu   obecný soud fyzické osoby srov. zejména komentář k ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. Určujícím 
kritériem je její  bydliště, tj. místo, kde se osoba usadila se v úmyslu, aby tam pobývala trvale. Úmysl fyzické 
osoby bydlet v určitém místě trvale, tj. nikoliv pouze pro přechodnou dobu, je klíčovým hlediskem k po-
souzení, zda dané místo je jejím  bydlištěm, či nikoliv, a tedy zda dané místo pobytu skutečně zakládá  místní 
příslušnost jejího obecného soudu. Zákon tedy stojí na tom, že  bydliště je určeno nikoliv fakticitou pobytu, 
tedy jen samotnou skutečností, že se fyzická osoba někde dočasně zdržuje (pobývá nikoliv s úmyslem zdržovat 
se trvale), nýbrž právě úmyslem fyzické osoby vybrat si dané místo jako své  bydliště, kde chce pobývat trvale.

To, že  bydlištěm se rozumí místo, němž fyzická osoba bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat, vyslovovala 
judikatura v minulosti opakovaně a konstantně. V rozsudku ze dne 2. 6. 2005 pod sp. zn. 30 Cdo 444/2004 
uvádí Nejvyšší soud, že „obsah pojmu  bydliště není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt, kterého užívají 
předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. Bydlištěm fyzické osoby se rozumí obec, resp. městský 
obvod, v němž tato osoba bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat. Bydlištěm je zejména místo, kde má fyzická 
osoba svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje, jestliže tam také bydlí. Místo, kde se fyzická osoba (pouze) zdržuje, je, 
na rozdíl od místa  bydliště, místem, kde se tato osoba zdržuje bez úmyslu zdržovat se tam trvale. Fyzická osoba 
se může zdržovat nebo mít  bydliště na více místech.“
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Tabulka č. 5: Úprava  místní příslušnosti soudu ve zvláštních řízeních.
zaměření ustanovení

 obecný soud toho, o jehož  svéprávnosti se rozhoduje § 34
soud, v jehož obvodu má  opatrovanec  bydliště § 44 odst. 1
soud, který byl naposledy  obecným soudem toho, jenž má být prohlášen 
za  nezvěstného § 50

soud, který byl naposledy  obecným soudem toho, jenž má být  prohlášen 
 za mrtvého § 54

 obecný soud toho, do jehož integrity má být zasaženo § 65
soud, v jehož obvodu je  zdravotní ústav, ve kterém je umístěn člověk, o němž je 
zahájeno takzvané  detenční řízení § 66

ve  statusových věcech právnických osob soud, u něhož je právnická osoba zapsána 
ve veřejném rejstříku, a jde-li o právnickou osobu, která se do veřejného rejstříku 
nezapisuje, soud, v jehož obvodu má tato právnická osoba svůj  obecný soud

§ 86 odst. 1

 obecný soud právnické osoby, pro kterou je jmenován znalec § 86 odst. 2
soud podle budoucího sídla zakládané právnické osoby § 86 odst. 3
 ve věcech  svěřenského fondu  obecný soud  svěřenského správce nebo  zakladatele § 94
v    řízení  o pozůstalosti soud evidovaného  bydliště, posledního  bydliště, místa 
majetku nebo úmrtí zůstavitele a v řízení o  závěru pozůstalosti kterýkoliv tento soud § 98

soud místa plnění v  řízení  o úschovách § 289
 obecný soud navrhovatele nebo soud 
podle platebního místa v řízení  o  umoření listin § 303

 obecný soud navrhovatele v řízení  ve věcech kapitálového trhu § 316
soud, v jehož obvodu má sídlo   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
ve věcech ochrany soutěže – tedy Krajský soud v Brně § 323

soud podle sídla advokáta nebo daňového poradce, o jehož listiny jde,
v řízení o nahrazení souhlasu zástupce  ČAK a  Komory daňových poradců 
k seznámení s listinami advokáta nebo daňového poradce

§ 332, 341

 obecný soud odpůrce v řízení o plnění povinnosti z   předběžného opatření ESPLP § 342
 obecný soud zaměstnavatele  ve věcech voleb do    rady zaměstnanců § 349
 obecný soud akciové společnosti, která vydala cenné papíry, v řízení 
o zákazu výkonu práv s nimi spojených § 359

soud podle posledního  bydliště manželů v řízení o neplatnost, 
neexistenci a   rozvod manželství § 373, 383

 obecný soud oběti domácího násilí § 400 a 492
 obecný soud dítěte,  podpůrně matky, v řízení o určení a popření otcovství § 417
 obecný soud osvojence v  řízení o  osvojení nebo   Úřadu pro mezinárodněprávní 
ochranu dětí v  řízení o  osvojení do zahraničí – tedy ve druhém případě 
momentálně Městský soud v Brně

§ 428, 445 

 obecný soud  OSPOD v řízení o  předběžném opatření upravujícím poměry dítěte 
a jeho výkonu, případně  obecný soud dítěte

§ 453
§ 498

 obecný soud nezletilého ve věcech péče o něj
i výkonu rozhodnutí

§ 467 
§ 500, 511

soud podle sídla  Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
v řízení o navrácení dítěte – tedy Městský soud v Brně § 479
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V této souvislosti není primárně důležitý ani stav evidenční, tedy to, kde je fyzická osoba evidována 
k trvalému pobytu podle zák. č. 133/2000 Sb. (k tomu srov. např. usnesení Krajského soudu v Českých 
Budějovicích ze dne 27. 10. 2009, sp. zn. 8 Nc 855/2009).

Z občanského soudního řádu se pro úpravu  místní příslušnosti použije více ustanovení. Jde napří-
klad o § 86 o. s. ř. upravující  obecný soud  fyzické osoby v ostatních případech (nikoliv podle  bydliště), 
§ 89 o. s. ř. o  místní příslušnosti ve spojených věcech a ustanovení § 105 o. s. ř. upravující postup soudu 
při vyslovení  místní nepříslušnosti a nesouhlasu s postoupením.

Mnohem složitější je to ovšem u vztahu obecná – zvláštní část tohoto zákona, neboť ten upravuje  místní 
příslušnost dále a speciálně u jednotlivých typů řízení. V tabulce na předchozí straně znázorňujeme, jak je 
 místní příslušnost ve zvláštní části speciálně upravena.

Z dosud ojedinělé judikatury k zákonu o zvláštních řízeních soudních citujeme v této souvislosti 
z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2014, sp. zn. 93 Co 430/2014: „Podle ustanovení § 1 
odst. 3 z. ř. s. lze také použít podpůrně ustanovení § 88 písm. b) o. s. ř., podle kterého je ke zvláštnímu řízení 
výlučně místně příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitá věc, týká-li se řízení práva k ní. Mezi taková řízení 
patří i soudní prodej zástavy podle § 354 a násl. z. ř. s., je-li zastavena nemovitá věc; obecné ustanovení zákona 
o zvláštních řízeních soudních (§ 4 z. ř. s.) o místní příslušnosti se v tomto případě nepoužije.“

K odst. 2:
Srov. zejména speciální ustanovení o  místní příslušnosti ve věcech  péče o nezletilé (§ 467) a komentář k němu.

Kdy může být  nezletilý plně svéprávný, je upraveno v ustanovení § 37 obč. zák. Obecným soudem  plně 
svéprávného nezletilého je soud podle jeho  bydliště (viz první odstavec a ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř.). 
Není-li  nezletilý plně svéprávný, pak  obecným soudem  nesvéprávného nezletilého je soud podle dohody 
rodičů nebo rozhodnutí soudu.

Jde většinou o soud, v jehož obvodu se dítě fakticky zdržuje (je mu nejblíže); neplatí to však v pří-
padech, kdy je nezletilý bez dohody nebo rozhodnutí „unesen“. O dohodu rodičů se však jedná i tehdy, 
jestliže o bydlišti rozhodne pouze jeden z rodičů a druhý tomuto rozhodnutí, ač o něm ví, neodporuje. 
Nedojde-li mezi rodiči k dohodě, je za  bydliště nezletilého nutno považovat místo, na kterém se rodiče 
naposledy shodli, protože dohodu rodičů lze změnit opět jen jejich dohodou.

Na základě rozhodnutí soudu je  bydliště určováno v případech, kdy o bydlišti nezletilého nerozhodují 
rodiče, ale pouze ten z nich, kterému je svěřeno do výchovy, popřípadě třetí osoba (např. je-li nezletilý 
v pěstounské péči nebo v ústavní výchově).

Poslední možností je určení  bydliště na základě jiných rozhodujících skutečností, např. tehdy, jestliže 
má nezletilý pouze jednoho rodiče. V usnesení ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 19 Co 387/2011, Krajský soud 
v Hradci Králové dovodil, že „jinou rozhodující skutečností určující  místní příslušnost soudu ve věcech  péče 
o nezletilé se rozumí např. případ, kdy otec vykázal matku nezletilého dítěte i s dítětem z domu a tím je donutil 
k přestěhování do místa, kde si matka opatřila společné bydlení s dítětem. Neopustila tedy společné  bydliště bez 
vědomí otce, nýbrž nastala jiná rozhodující skutečnost ve smyslu ustanovení § 88 písm. c) o. s. ř.“

Jestliže nezletilý nemá  bydliště na území České republiky a je-li přesto dána pravomoc českých soudů, 
Nejvyšší soud určí, který soud věc projedná a rozhodne, (§ 11 odst. 3 o. s. ř.).

Ve věcech  péče o nezletilé, ve kterých je opatrovnický spis veden ode dne  zahájení řízení až do zletilosti 
dítěte, se  místní příslušnost určuje ke dni  zahájení řízení, přetrvává až do jeho skončení a ke změně může 
dojít pouze postupem podle § 5 (srov. komentář k němu). Speciální úprava  přenesení  místní příslušnosti pak 
v těchto věcech vylučuje možnost přikázání jinému soudu z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) v přípa-
dech, kdy důvodem pro přikázání je trvalá změna okolností, podle nichž se posuzuje  místní příslušnost (srov. 
např. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 6. 2003, sp. zn. 30 Co 352/2003, nebo usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 26 Nd 66/2006, a ze dne 24. 2. 2011, sp. zn. 4 Nd 43/2011).

V souvislosti se speciálním předběžným opatřením a místní příslušností například Krajský soud v Ústí 
nad Labem ve svém usnesení ze dne 13. 6. 2003, sp. zn. 30 Co 352/2003, dospěl k závěru, že „změna za-
ložená na předběžném opatření vydaném podle § 76 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (nyní § 12 z. s. ř.) je přechodného 
rázu, a není proto předpokladem pro  přenesení  místní příslušnosti soudu.“


