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Role soudů vyšších stupňů při posuzování mezinárodní 
příslušnosti českých soudů ve věcech rodičovské 
odpovědnosti a výživného  
Mgr. Jakub Lorenc

Příspěvek pojednává o roli soudů vyšších stupňů při posuzování mezinárodní pří-
slušnosti českých soudů ve věcech rodičovské odpovědnosti a výživného. Po struč-
ném vymezení pojmu mezinárodní příslušnosti a nejdůležitějších pramenů práva, 
které ji upravují, se budu nejdříve stručně věnovat postupu soudu prvního stupně 
při posuzování své mezinárodní příslušnosti. Následně bude v rámci rozboru oprav-
ných prostředků, které jsou k dispozici, zkoumána role soudů vyšších stupňů při 
posuzování mezinárodní příslušnosti českých soudů. Pozornost bude věnována jak 
řádným, tak mimořádným opravným prostředkům a zmíněna bude i pozice Ústav-
ního soudu. 

Na základě výše uvedeného bude poukázáno na některé problematické body současné 
právní úpravy.  Přestože většina poznatků je univerzálně použitelných na všechna řízení 
ve věcech rodinněprávních, pro zjednodušení se zaměřím pouze na oblast rodičovské 
odpovědnosti a vyživovací povinnosti k dětem. 

Pravomocí soudů se rozumí oprávnění soudů řešit otázky, u kterých je jim tato činnost 
zákonem svěřena jako orgánům státu. Normy mezinárodního práva procesního vyme-
zující pravomoc určují, zda soukromoprávní poměr s mezinárodním prvkem spadá do 
pravomoci českých soudů a české soudy jsou tak oprávněny řízení o určitém právním 
poměru vést, či nikoli. Místo pojmu pravomoc ve vztahu k cizině se někdy používá po-
jem „mezinárodní příslušnost“.1) Zde není prostor se rozdíly mezi těmito pojmy zabývat.  
V rámci příspěvku bude nadále používán pojem mezinárodní příslušnost, a to především 
z důvodu, že je používán v unijních předpisech, které jsou ve zkoumané oblasti zásadním 
pramenem práva. Pro úplnost je třeba uvést, že dvoustranné smlouvy o právní pomoci 
i české mezinárodní právo procesní používá pojem pravomoci.  

Mezinárodní příslušnost českých soudů je upravena v právních předpisech Evropské 
unie, mezinárodních smlouvách a také v českém mezinárodním právu procesním. 

Mezi uvedenými prameny mají výsadní postavení unijní právní předpisy. Konkrétně 
se jedná o nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o příslušnosti 
a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpo-
vědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „nařízení Brusel IIa“). Naříze-
ní se v mezích své působnosti použije přednostně před vnitrostátním právem. Pro jeho 
aplikovatelnost obecně není rozhodné, zda mezinárodní prvek ve věci vykazuje vztah 
k členskému státu EU nebo ke státu třetímu.2) V oblasti výživného má stejné postavení 
nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008, o příslušnosti, rozhodném právu, 
uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (dále jen 
„nařízení o výživném“).  

Vztah mezi unijními nařízeními a mezinárodními smlouvami upravujícími záležitos-
ti v jejich působnosti je podrobně upraven v samotných nařízeních. Z mnohostranných 
smluv se jedná především o Úmluvu o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, 
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výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí z roku 
1996. Jurisdikční normy lze v omezeném rozsahu nalézt i v Úmluvě o mezinárodním vy-
máhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodin-
ných vztahů z roku 2007. Dále se může jednat o dvoustranné smlouvy o právní pomoci, 
které platí ve vztahu k více než 50 státům.3) Ne všechny ze smluv však obsahují i úpravu 
mezinárodní příslušnosti soudů. 

Úpravu českého mezinárodního práva procesního obsahuje zákon č. 91/2012 Sb., 
o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon o mezinárodním právu soukromém“). 
Příslušnost českých soudů v oblasti rodičovské odpovědnosti a výživného upravuje § 56 
zákona o mezinárodním právu soukromém. Vzhledem k úpravě v unijních nařízeních 
a mezinárodních smlouvách je aplikace jurisdikčních pravidel zákona o mezinárodním 
právu soukromém omezená, avšak například nařízení Brusel IIa využití tzv. zbytkové 
příslušnosti soudů dle vnitrostátního práva členských států umožňuje.  

Posuzování mezinárodní příslušnosti českých soudů 
Dále se budeme věnovat postupu českých soudů při posuzování jejich mezinárodní 

příslušnosti. 
Pravidla pro zkoumání příslušnosti mohou být částečně obsažena ve výše uvedených 

pramenech mezinárodního práva procesního. Například čl. 17 nařízení Brusel IIa stanoví, 
že pokud je soudu některého členského státu předložena věc, k níž není podle tohoto 
nařízení příslušný a k níž je podle tohoto nařízení příslušný soud jiného členského státu, 
prohlásí tento soud bez návrhu svou nepříslušnost. Článek 19 nařízení Brusel IIa se pak 
zabývá překážkou litispendence. 

V následujících částech se budeme zabývat situací, kdy je řízení zahájeno u českého 
soudu a buď soud nebo někteří z účastníků mají za to, že příslušnost českých soudů na 
základě výše uvedených pramenů práva není dána.  

Existence mezinárodní příslušnosti je podmínkou řízení ve smyslu § 103 zákona 
č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“). Splnění 
podmínek řízení je soud oprávněn (a zároveň povinen) zkoumat kdykoli během řízení. 
Není-li příslušnost dána, jedná se o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení a soud 
musí řízení zastavit usnesením dle § 104 odst. 1 občanského soudního řádu.4) 

Zkoumání mezinárodní příslušnosti je povinností soudu. To ovšem nebrání účastní-
kům, aby nepříslušnost soudu namítali a navrhovali zastavení řízení. Je důležité podot-
knout, že některé z pramenů práva umožňují založení příslušnosti na základě účasti od-
půrce na řízení. Příkladem je čl. 5 nařízení o výživném. Na základě tohoto ustanovení 
se soud členského státu stane příslušným, jestliže se odpůrce řízení před tímto soudem 
účastní. To neplatí, pokud se odpůrce účastní proto, aby namítal nepříslušnost soudu. 
V případě, že strany zůstanou pasivní, může tak být založena příslušnost českých soudů 
i v případech, kdy by jinak nebyla dána. 

Pro další zkoumání jsou zajímavé zejména dvě ze situací, které mohou nastat.  V první 
z nich soud vysloví svou mezinárodní nepříslušnost a řízení zastaví, přičemž alespoň je-
den z účastníků se zastavením nesouhlasí (dále „modelová situace 1“). V druhé pak soud 
přes námitky účastníka dojde k závěru, že je mezinárodně příslušný a návrh na zastavení 
řízení je zamítnut (dále jen „modelová situace 2“).   
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Opravné prostředky
Tím se dostáváme k hlavnímu tématu příspěvku, a to roli soudů vyšších stupňů přede-

vším s ohledem na rozhodování o opravných prostředcích. 
Prvním z opravných prostředků, kterými se budeme zabývat, je odvolání. Jelikož usne-

sení o zastavení řízení, popřípadě rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zastavení řízení, ne-
spadá do výčtu uvedeného v § 202 odst. 1 občanského soudního řádu, je odvolání proti 
rozhodnutí soudu prvního stupně v obou výše nastíněných situacích přípustné.  Absenci 
mezinárodní příslušnosti soudu prvního stupně je možné samozřejmě namítat i v rámci 
odvolání proti rozsudku ve věci samé. 

Vzhledem k tomu, že k rozhodování ve věcech rodičovské odpovědnosti a výživného 
jsou věcně příslušné okresní soudy (viz § 3 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních 
řízeních soudních), rozhodují o odvoláních krajské soudy.  

Domnívám se, že absenci mezinárodní příslušnosti je třeba zahrnout pod § 229 odst. 1 
písm. a) občanského soudního řádu. K této významné zmatečnostní vadě by tak odvolací 
soud měl na základě § 212a odst. 5 občanského soudního řádu přihlížet i z úřední povinnosti. 

V případě, že bylo rozhodnutí soudu prvního stupně věcně správné, odvolací soud ho 
dle § 219 občanského soudního řádu potvrdí. 

Pokud by v situaci 1 odvolací soud dospěl k závěru, že mezinárodní příslušnost čes-
kých soudů je dána, napadené usnesení by bylo dle § 219a odst. 1 písm. a) zrušeno a věc 
dle § 221 odst. 1 písm. a) vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 

V případě, že by v situaci 2 odvolací soud shledal absenci mezinárodní příslušnosti 
českých soudů, postupoval by dle shodných ustanovení a napadené usnesení rovněž zru-
šil a věc vrátil soudu prvního stupně, který by měl řízení na základě závazného právního 
názoru odvolacího soudu zastavit. Shodný postup by měl být dodržen i v případě důvod-
ného odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně ve věci samé. 

Nyní je třeba se na chvíli zastavit u dovolání. Dovolání je mimořádným opravným 
prostředkem, který je možné podat proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, 
o kterém rozhoduje Nejvyšší soud jakožto vrcholný orgán ve věcech patřících do pravo-
moci soudů v občanském soudním řízení. Účelem Nejvyššího soudu je dle § 14 odst. 1 
zákona č. 6/2000 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zá-
kon o soudech a soudcích“), zajišťování jednoty a zákonnosti rozhodování.5) 

Zákon o zvláštních řízeních soudních v § 30 významně zužuje přípustnost dovolá-
ní v rodinněprávních věcech. Dle zmíněného ustanovení není dovolání přípustné proti 
rozhodnutím v řízeních ve věcech rodinněprávních upravených v hlavě páté části druhé 
zákona o zvláštních řízeních soudních, s výjimkou rozsudků o omezení nebo zbavení ro-
dičovské odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření 
rodičovství nebo o nezrušitelném osvojení.

Až na uvedené výjimky by tedy dovolání nemělo být přípustné. 
Dřívější judikatura (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. srpna 2016, ve věci  

sp. zn. 21 Cdo 5311/2015) dovodila, že cenzus upravený v § 238 odst. 1 písm. a) ob-
čanského soudního řádu, ve znění k 31. prosinci 2013, se v případě napadení usnesení 
o zastavení řízení a postoupení věci soudu jiného státu neuplatní, neboť nejde o věc tam 
uvedenou (věc upravenou zákonem o rodině), ale o otázku (mezinárodní) příslušnosti 
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soudu. Jelikož úprava obsažená v § 238 občanského soudního řádu ve znění k 31. prosinci 
2013 je obsahově srovnatelná s úpravou § 30 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soud-
ních, mohou být tyto závěry přenositelné i na současnou právní úpravu.  Samozřejmě by 
také musela být dána příslušnost dovolání dle § 237 občanského soudního řádu.  

Vztah mezi § 30 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních a § 238 odst. 1 občan-
ského soudního řádu tak není zcela vyjasněn. Nejvyšší soud prozatím zastává názor, že  
§ 30 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních se neuplatní, je-li dovoláním napadeno 
nemeritorní rozhodnutí v řízeních, v nichž je dovolání do merita dle komentovaného usta-
novení vyloučeno (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2013, č. j. 30 Cdo 
1510/2013). Tento výklad je však částí odborné veřejnosti kritizován jakožto odporující 
právní úpravě.6)

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2020, sp. zn. 24 Cdo 1977/2020 
bylo dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterým zrušil rozhodnutí soudu prvního 
stupně o zastavení řízení pro mezinárodní nepříslušnost (modelová situace 1), odmítnuto. 
Důvodem odmítnutí dovolání bylo, že se jedná o procesní rozhodnutí, proti kterému není 
ve smyslu § 238 odst. 1 písm. k) dovolání přípustné.  Přestože bylo dovolání odmítnuto, 
judikatura Nejvyššího soudu umožňující podat za určitých podmínek dovolání i v rodin-
něprávních kauzách zpochybněna nebyla.  

V modelových situacích 1 i 2 tedy není s ohledem na smysl § 238 odst. 1 písm. k) 
dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu přípustné.  

Vzhledem k judikatuře Nejvyššího soudu by však mohlo být možné napadnout dovo-
láním rozhodnutí odvolacího soudu proti rozsudku soudu prvního stupně ve věci samé 
i v řízeních, ve kterých to § 30 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních nepředpo-
kládá s tím, že dovolací důvody by se vztahovaly k otázce chybného posouzení otázky 
mezinárodní příslušnosti soudu.  

Dále se ještě zastavíme u dalšího mimořádného opravného prostředku, a to žalobě pro 
zmatečnost. Žaloba pro zmatečnost je koncipována jako nástroj sloužící k nápravě zásad-
ních procesních pochybení (vad řízení), jejichž taxativní výčet obsahuje § 229 občanského 
soudního řádu. Jak již bylo uvedeno výše, § 229 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu 
by měl být interpretován v tom smyslu, že zahrnuje i absenci mezinárodní příslušnosti čes-
kých soudů.  Proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se potvrzuje usnesení soudu prv-
ního stupně o zastavení řízení, by tak mohla být podána žaloba pro zmatečnost. Vztah mezi 
žalobou na obnovu řízení a žalobou pro zmatečnost je upraven v § 235b odst. 3 občanského 
soudního řádu.  Dle § 235a odst. 1 občanského soudního řádu žalobu projedná a rozhodne 
o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni.  Pokud je řízení stiženo zmatečností, 
napadené rozhodnutí má být dle § 235e odst. 2 občanského soudního řádu zrušeno a řízení 
zastaveno. V opačném případě soud žalobu zamítne.  Zároveň by také mohla být žaloba 
podána až následně proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé. 

Považuji za vhodné ještě krátce okomentovat roli Ústavního soudu.  Ve svém usnesení 
ze dne 12. října 2016, sp. zn. I. ÚS 2832/16 Ústavní soud odmítl ústavní stížnost proti 
usnesení odvolacího soudu, kterým zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení 
řízení pro mezinárodní nepříslušnost (modelová situace 1). Důvodem odmítnutí ústavní 
stížnosti bylo, že řízení ve věci samé ještě nebylo skončeno a námitky stěžovatelů proto 
nemají ústavněprávní rozměr a ochrany zaručených základních práv se bude možné do-
máhat po vyčerpání opravných prostředků po pravomocném ukončení věci. Příkladem 
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kasačního zásahu Ústavního soudu v případě porušení jurisdikčních pravidel je například 
nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2021, sp. zn. I. ÚS 2449/20 (v uvedené věci se 
jednalo především o překážky rei iudicate a litispendence).  

Shrnutí 
Posuzování své mezinárodní příslušnosti je v první řadě úlohou soudu prvního stupně. 

V případě nesouhlasu s právním názorem soudu prvního stupně v této otázce je pak zá-
kladním prostředkem nápravy odvolání. Odvolací soudy (tedy krajské soudy a Městský 
soud v Praze) proto mají velmi silnou pozici, kdy prostřednictvím rozhodování o odvolá-
ních prosazují svůj výklad pravidel mezinárodní příslušnosti českých soudů.  

Jak bylo v příspěvku popsáno, otázka přípustnosti dovolacího přezkumu Nejvyšším 
soudem není zcela jistě vyřešena. Není jasné, zda se v praxi udrží názor Nejvyššího soudu 
zakládající za určitých podmínek přípustnost dovolání, nebo převládne striktní aplikace  
§ 30 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních. 

Problematika mezinárodní příslušnosti soudů je velmi složitá, mimo jiné kvůli mnohosti 
pramenů. Výklad unijního práva je zásadně ovlivněn rozhodovací činností Soudního dvora 
Evropské unie a rovněž na výklad mezinárodních smluv se vztahují specifická pravidla. 
Vzhledem k těmto skutečnostem je výklad jurisdikčních pravidel často nejednotný. Tento 
závěr se vztahuje jak na okresní, tak krajské soudy.  Bez dovolacího přezkumu chybí sjed-
nocovací prvek, který by často roztříštěnou praxi okresních a krajských soudů kultivoval.  
Sjednocování praxe prostřednictvím stanovisek nelze požadovat za efektivní postup, zvláš-
tě protože neumožňuje nápravu nesprávné aplikace práva v jednotlivých případech.  

Zásadní pochybení mohou být napravena Ústavním soudem v rámci řízení o ústavní 
stížnosti, avšak není účelem Ústavního soudu, aby sjednocoval rozhodovací praxi obec-
ných soudů, a není snadné projít pomyslným sítem, aby byla ústavní stížnost shledána 
přípustnou.  

Z uvedených důvodů lze de lege ferenda uvažovat o umožnění dovolacího přezkumu 
v otázkách rozhodování o mezinárodní příslušnosti v rodinněprávních věcech alespoň po 
vydání meritorního rozhodnutí. 

Konkrétní návrhy změn by žádaly podrobnější analýzu, pro kterou zde není prostor. 
Účelem příspěvku bylo toliko upozornit na problematické body současné úpravy a nazna-
čit možná řešení. Tématu se však pravděpodobně budu ještě v budoucnu věnovat.  
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