
1. Podstata pouãovací
povinnosti soudu 

§ 5, § 6, § 118a o. s. fi.
ãl. 1 odst. 1 Ústavy
ãl. 36 odst. 1 Listiny

I. Ukládá-li vefiejná moc (soud), aby
osoba nûco vykonala (kupfiíkladu poda-
la Ïalobu), musí takovou osobu pfiesnû
pouãit o tom, jak má této své povinnosti
dostát. A to i v pfiípadû, Ïe poÏadovan˘
úkon má ãi mÛÏe pfiinést prospûch té
osobû, jíÏ je povinnost ukládána. Tento
poÏadavek plyne z normativního princi-
pu právního státu (ãl. 1 odst. 1 Ústavy
âR). Jinak dochází k poru‰ení subjek-
tivního práva takové osoby na spravedli-
v˘ proces (ãl. 36 odst. 1 Listiny základ-
ních práv a svobod).

II. Obvykle není vûcí soudu, aby Ïa-
lobce pouãoval o hmotném právu, resp.
v otázce vûcné legitimace, nicménû tento
názor nelze uplatÀovat rigoróznû bez
ohledu na specifika daného fiízení.Tako-
vé specifikum pfiedstavuje bezesporu
i sporné fiízení, jehoÏ zahájení je „vynu-
ceno“ v fiízení nesporném.

Nález Ústavního soudu âR ze dne
9. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 463/2004 

Z odÛvodnûní:

Pokud úãastník dûdického fiízení není
soudcem pouãen o tom, jak a vÛãi komu

má formulovat Ïalobní petit ve chvíli, kdy
jej soud s jeho sporn˘m dûdick˘m právem
odkáÏe na zvlá‰tní sporné fiízení podle
§ 175k o. s. fi., jedná se o zanedbání práva
úãastníka na spravedliv˘ proces. Je vûcí
soudu, aby zajistil spravedlivou ochranu
práv a oprávnûn˘ch zájmÛ v‰ech úãastníkÛ
fiízení. Pokud v takovém pfiípadû není
úãastník pouãen fiádnû a tato skuteãnost je
dÛvodem neúspûchu tohoto úãastníka v fií-
zení, je fiízení postiÏeno vadou. Jde totiÏ
o v˘znamn˘ zásah do procesního postave-
ní úãastníka, resp. poru‰ení práva na spra-
vedlivé soudní fiízení garantovaného ãl. 36
odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Poznámka:

PÛvodní „totalitní“ povinnost ãeského
civilního soudu prokazovat za kaÏd˘ch
okolností materiální pravdu se novelou 
o. s. fi. ã. 171/1993 Sb. pfietransformovala na
povinnost soudu k souãinnosti se stranami
sporu. Cílem této souãinnosti je pokud
moÏno spolehlivé zji‰tûní skutku (§ 6
o. s. fi.). Fakt, Ïe snaha o zji‰tûní pravdy le-
gitimizuje existenci soudÛ jako instituce,
nemohou zpochybnit Ïádné novely proces-
ních pfiedpisÛ, které urychlují fiízení na úkor
opravdového pátrání po skuteãnosti. Sou-
ãinnost soudu se stranami fiízení je komuni-
kací, jejíÏ podstatnou souãástí jsou pouãení,
která soud úãastníkÛm udûluje. âesk˘ civil-
ní proces v souãasnosti rozeznává dva zá-
kladní typy soudního pouãení. Do prvé sku-
piny náleÏí pouãovací povinnost ryze
procesní povahy, jako je napfiíklad pouãení

POUâOVACÍ POVINNOST SOUDU

11

I.
Pouãovací povinnosti soudu smûfiující k naplnûní

procesních povinností úãastníkÛ

A. Základní zásady



o moÏnosti podat opravn˘ prostfiedek, o prá-
vu namítat podjatost soudce apod. Druhou
skupinu tvofií soudní pouãení ve své podsta-
tû hmotnûprávní povahy (§ 118a odst. 1 aÏ 3
o. s. fi.). PfiestoÏe ãást právní teorie i praxe
existenci hmotnûprávní pouãovací povin-
nosti soudu dosud popírá, nelze o ní pochy-
bovat. Z v˘‰e uvedeného nálezu ÚS vypl˘-
vá, Ïe soudce musí pfiedev‰ím zabezpeãit,
aby se úãastník mohl v rámci soudního fiíze-
ní domoci sv˘ch práv. K tomu je tfieba, aby
úãastník dostál sv˘m procesním povinnos-
tem. O tûchto sv˘ch povinnostech v‰ak mu-
sí vûdût. Proto soud nemÛÏe zamítnout Ïa-
lobu, jestliÏe Ïalobce nenaplnil bfiemeno
sv˘ch tvrzení a bfiemeno dÛkazní jenom
proto, Ïe neznal jeho pfiesn˘ obsah. Fakt, Ïe
by se soud nemûl hmotnûprávnímu pouãení
vyh˘bat, podporuje i procesní praxe na‰ich
nûmeck˘ch a rakousk˘ch sousedÛ. RovnûÏ
v Rakousku a v Nûmecku rozeznávají dva
základní typy soudního pouãení – Bele-
hrungspflicht (pouãovací povinnost proces-
ní) a Aufklärungs- und Hinweispflicht. Tedy
pouãovací povinnost soudu smûfiující ke
hmotnému právu ve chvíli, kdy soud zjistí,
Ïe úãastník neuná‰í své bfiemeno tvrdit ne-
bo prokazovat, a hrozí mu proto prohra ve
sporu (§ 139 ZPO – „nûmeck˘ soudní
fiád“). Hmotnûprávní pouãení neznamená,
Ïe soud dûlá práci za úãastníka. Soud totiÏ
není povinen a ani oprávnûn za úãastníka
vyhledávat skuteãnosti svûdãící v jeho pro-
spûch a prokazovat je. 

2. Nesprávné nebo nejasné
pouãení soudu

§ 5, § 43 odst. 2 o. s. fi.
ãl. 36 odst. 1 Listiny 

JestliÏe soud pouãí úãastníka nepfií-
li‰ jasn˘m, a proto zavádûjícím zpÛso-
bem, úãastník se tímto pouãením fiídí
a soudy jeho Ïalobu z tohoto dÛvodu za-
mítnou, do‰lo ke zmafiení moÏnosti me-

ritorního projednání restituãního náro-
ku, coÏ v koneãn˘ch dÛsledcích vede
k poru‰ení ãl. 36 odst. 1 Listiny základ-
ních práv a svobod.

Nález Ústavního soudu âR ze dne
1. 11. 2000, sp. zn. II. ÚS 100/2000 

Z odÛvodnûní:

Pouãovací povinnost podle § 5 o. s. fi.
vystupuje do popfiedí zejména v pfiípadech,
kdy se demokratická spoleãnost snaÏí ales-
poÀ ãásteãnû zmírnit následky majetkov˘ch
a jin˘ch kfiivd vznikl˘ch poru‰ováním obec-
nû uznávan˘ch lidsk˘ch práv a svobod. Pro-
to je nezbytné, aby soudy vûnovaly jejímu
splnûní náleÏitou péãi, aniÏ by poru‰ily ne-
strannost soudu vÛãi úãastníkÛm.

Poznámka:

V˘‰e uvedenou argumentaci lze nepo-
chybnû pouÏít i v pfiípadû nejasného pro-
cesního pouãení, k nûmuÏ do‰lo v „bûÏ-
n˘ch“ civilních sporech. 

3. Povinnost dÛkazní jako
procesní povinnost 

§ 5, § 101, § 118a odst. 1 aÏ 3, § 120
odst. 1, 3, § 242 odst. 2 o. s. fi.

Povinnost dÛkazní uloÏená úãastní-
kÛm fiízení je povinností procesní. O této
povinnosti a o z ní vypl˘vajícím dÛkaz-
ním bfiemenu je proto soud úãastníky po-
vinen (ve smyslu § 5 o. s. fi.) pouãit.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
27. 8. 2003, sp. zn. 29 Odo 813/2001 

Z odÛvodnûní:

DÛkazním bfiemenem se rozumí pro-
cesní odpovûdnost úãastníka fiízení za to,
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Ïe bûhem fiízení nebyla prokázána jeho
tvrzení, a Ïe z tohoto dÛvodu muselo b˘t
rozhodnuto o vûci samé v jeho nepro-
spûch. Smyslem dÛkazního bfiemene je
umoÏnit soudu rozhodnout o vûci samé
i v takov˘ch pfiípadech, kdy urãitá skuteã-
nost, v˘znamná podle hmotného práva pro
rozhodnutí o vûci, nebyla pro neãinnost
úãastníka, nebo (objektivnû vzato) nemo-
hla b˘t prokázána. StûÏovatelka (právnická
osoba) podle názoru odvolacího soudu ne-
unesla dÛkazní bfiemeno svého tvrzení
o tom, Ïe jejím jménem uzavfiely smlouvu
o úvûru osoby, které za ni byly oprávnûny
jednat. Odvolací soud závûr o neunesení
dÛkazního bfiemene dovolatelky co do
oprávnûní osob jednajících za ni uãinil,
aniÏ by dovolatelku pouãil o její procesní
povinnosti oznaãit dÛkazy k prokázání
sv˘ch tvrzení. ZatíÏil tím fiízení vadou,
která mohla mít za následek nesprávné
rozhodnutí ve vûci a ke které dovolací
soud ve smyslu ustanovení § 242 odst. 2
vûty druhé o. s. fi. pfiihlíÏí, i kdyÏ nebyla
v dovolání uplatnûna.

Poznámka:

Povinnost soudu pouãit úãastníka
o hrozícím neúspûchu ve sporu b˘vá dovo-
zována aÏ po novele o. s. fi. ã. 30/2000 Sb.
Zmínûná novela totiÏ v˘slovnû tuto ve 
své podstatû hmotnûprávní pouãovací po-
vinnost zavedla. Z v˘‰e uvedeného judiká-
tu Nejvy‰‰ího soudu v‰ak lze uzavfiít, Ïe
tutéÏ pouãovací povinnost bylo moÏné do-
vozovat je‰tû pfied novelou o. s. fi. zák.
ã. 30/2000 Sb. Tehdej‰í soudní praxe v‰ak,
moÏná nesprávnû, dospûla k závûru, Ïe
konkrétní pouãení o povinnosti a bfiemenu
tvrdit a prokazovat jde nad rámec pouãení
podle § 5 o. s. fi. 

4. Hmotnûprávní a procesní
skuteãnosti

§ 5, § 43 odst. 1 o. s. fi.

V âeské republice platí jen jedno
procesní právo s jednûmi pouãovacími
pravidly. ZpÛsobilost b˘t úãastníkem fií-
zení je procesní podmínkou fiízení, kte-
rou zkoumá soud z úfiední povinnosti
a jejíÏ nedostatek vede k zastavení fiíze-
ní. Pfiedtím, neÏ soud fiízení zastaví, mu-
sí dát Ïalobci moÏnost vûc napravit. Této
povinnosti se odvolací soud nemÛÏe zba-
vit tím spí‰e, Ïe pfii rozhodování o zasta-
vení fiízení podle § 214 odst. 2 písm. e)
o. s. fi. není tfieba nafiizovat jednání.
Pokud odvolací soud fiízení bez dal‰ího
zastavil, do‰lo tak k zásahu do práva stû-
Ïovatele domáhat se stanoven˘m zpÛso-
bem svého práva u nezávislého a ne-
stranného soudu (ãl. 36 odst. 1 Listiny).

Nález Ústavního soudu âR ze dne
25. 4. 2000, sp. zn. II. ÚS 242/98 

Z odÛvodnûní:

StûÏovatel se Ïalobou domáhal urãení
neplatnosti okamÏitého rozvázání pracov-
ního pomûru. Îaloba nesprávnû smûfiovala
proti mûstskému úfiadu a nikoli pfiímo vÛãi
obci. Krajsk˘ soud k odvolání Ïalovaného
do prvostupÀového rozsudku zastavil fiíze-
ní s tím, Ïe Ïalovan ,̆ tak jak byl Ïalobcem
oznaãen, nemá procesní subjektivitu. Tak-
to postupoval, aniÏ by vyzval stûÏovatele
k upfiesnûní oznaãení Ïalovaného. ProtoÏe
okresní soud pochybil v posouzení pasivní
legitimace Ïalovaného, bylo jistû tfieba tak-
to vadn˘ rozsudek v odvolacím fiízení na-
pravit. Krajsk˘ soud v‰ak nedal stûÏovate-
li k takové nápravû pfiíleÏitost a pfiímo
rozhodl o zastavení fiízení. ZpÛsobilost b˘t
úãastníkem fiízení je procesní podmínkou
fiízení, kterou zkoumá soud z úfiední povin-
nosti a jejíÏ nedostatek vede k zastavení
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názoru by totiÏ ve sv˘ch dÛsledcích pfied-
stavovalo denegatio iustitiae, a tedy poru-
‰ení ústavnû zaruãeného základního práva
stûÏovatelky na spravedliv˘ proces. NemÛ-
Ïe proto obstát ani námitka vedlej‰ího
úãastníka, Ïe pfiijetí opoÏdûného dovolání
Nejvy‰‰ím soudem by znamenalo poru-
‰ení principu právní jistoty ve vztahu k nû-
mu. Je totiÏ zfiejmé, Ïe – jak ve svém
vyjádfiení k ústavní stíÏnosti správnû 
uvádí Krajsk˘ soud v Plzni – v soudní pra-
xi docházelo ke znaãnû rozdíln˘m zpÛso-
bÛm interpretace ustanovení zákona
ã. 30/2000 Sb. ohlednû dovolacích lhÛt.
Poru‰ení principu právní jistoty tedy na-
stalo pfiedev‰ím tím, Ïe dovolací soud od-
mítl podané dovolání pro opoÏdûnost, byÈ
zme‰kání lhÛty nastalo v prvé fiadû chyb-
n˘m pouãením odvolacího soudu, nikoliv
pfiípadn˘m pfiijetím opoÏdûného dovolání.
Úkolem obecn˘ch soudÛ je mimo jiné
ochrana základních práv a svobod (ãl. 4
Ústavy âR). Doslovné lpûní na splnûní
procesních podmínek a pfiedpokladÛ pfií-
slu‰n˘ch úkonÛ – k nûmuÏ do‰lo v této
konkrétní souzené vûci – nesmí vést k nad-
mûrnému formalismu, a tedy i k vytváfiení

neústavních pfiekáÏek bránících v pfiístupu
k soudÛm.

12. Nesprávné pouãení
o opravném prostfiedku

§ 5 o. s. fi.

I. JestliÏe dovolatel podal dovolání
jen proto, Ïe jej odvolací soud nesprávnû
pouãil, Ïe dovolání je – nebo za podmí-
nek popsan˘ch v pouãení mÛÏe b˘t –
pfiípustné, mÛÏe pfiípadnou úhradu ná-
kladÛ, jeÏ mu v dÛsledku nesprávného
postupu odvolacího soudu vznikly, vy-
máhat podle zákona ã. 82/1998 Sb., ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

II. Nesprávné pouãení odvolacího
soudu o tom, Ïe dovolání mÛÏe b˘t pfií-
pustné, samo o sobû nezakládá pfiípust-
nost dovolání.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
20. 5. 2003, sp. zn. 29 Odo 10/2003
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B. Speciální povinnosti soudu k procesnímu pouãení

a) Pouãení o moÏnosti namítat podjatost 

13. Následky nepouãení
o moÏnosti namítat podjatost
soudce 

§ 15a o. s. fi.

I. Neposkytne-li soud za fiízení v roz-
poru s ustanovením § 15a odst. 1 o. s. fi.
úãastníkÛm pouãení o tom, Ïe mají prá-
vo vyjádfiit se k osobám soudcÛ a pfiíse-
dících, ktefií mají podle rozvrhu práce
vûc projednat a rozhodnout, má to pou-
ze za následek, Ïe úãastník mÛÏe bûhem

fiízení uplatnit námitku podjatosti i po
prvním jednání, kterého se zúãastnil
soudce (pfiísedící), o jehoÏ vylouãení jde,
popfiípadû po uplynutí lhÛty 15 dnÛ po-
ãítané ode dne, kdy se o dÛvodu vylou-
ãení dozvûdûl nebo kdy tento dÛvod
vznikl.

II. Nedostatek pouãení podle usta-
novení § 15a odst. 1 o. s. fi. nepfiedstavuje
vadu, která by mohla mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve vûci.



Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
17. 5. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2520/2004. 

Z odÛvodnûní:

Neposkytne-li soud za fiízení v rozporu
s ustanovením § 15a odst. 1 o. s. fi. úãastní-
kÛm pouãení o tom, Ïe mají právo vyjádfiit
se k osobám soudcÛ a pfiísedících, ktefií
mají podle rozvrhu práce vûc projednat
a rozhodnout, má to – jak je nepochybné
z ustanovení § 15a odst. 2 o. s. fi. – pouze
za následek, Ïe úãastník mÛÏe bûhem fiíze-
ní uplatnit námitku podjatosti i po prvním
jednání, kterého se zúãastnil soudce (pfií-
sedící), o jehoÏ vylouãení jde, popfiípadû
po uplynutí lhÛty 15 dnÛ poãítané ode dne,
kdy se o dÛvodu vylouãení dozvûdûl nebo
kdy tento dÛvod vznikl. Nedostatek pou-

ãení podle ustanovení § 15a odst. 1 o. s. fi.
tedy nepfiedstavuje vadu, která by mohla
mít za následek nesprávné rozhodnutí ve
vûci, neboÈ poté (v dobû), co jiÏ bylo ve vû-
ci rozhodnuto, nepfiichází vznesení námit-
ky podjatosti (§ 15a odst. 3 o. s. fi.) v úva-
hu a ani není (nemÛÏe b˘t) procesnû
v˘znamné, zda byla splnûna pouãovací po-
vinnost podle ustanovení § 15a odst. 1
o. s. fi., ale jen to, zda ve vûci rozhodl vy-
louãen˘ soudce (pfiísedící). Rozhodnutí ve
vûci nemÛÏe b˘t cestou opravného pro-
stfiedku (odvoláním) úspû‰nû zpochybnû-
no tím, Ïe úãastníci nebyli pouãeni o tom,
Ïe mají právo vyjádfiit se k osobám soudcÛ
a pfiísedících, ktefií mají podle rozvrhu prá-
ce vûc projednat a rozhodnout, ale jen sku-
teãností, Ïe rozhodnutí soudu prvního
stupnû vydal vylouãen˘ soudce (pfiísedící).
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b) Pouãení o právu Ïádat ustanovení zástupce

14. Následky nepouãení o právu
Ïádat o ustanovení zástupce
bûhem nalézacího fiízení 

§ 5, § 30, § 237 odst. 1 písm. f) o. s. fi.

JestliÏe soud nepouãí úãastníka
o moÏnosti Ïádat o ustanovení zástupce
z fiad advokátÛ, dopou‰tí se procesní
chyby, pokud jsou splnûny podmínky
pro vyuÏití tohoto ustanovení. JestliÏe se
v‰ak bûhem fiízení finanãní situace
úãastníka zlep‰í a pfiedpoklady pro
ustanovení zástupce z fiad advokátÛ po-
minou, je tfieba na základû konkrétních
okolností pfiípadu posoudit, zda násled-
ky nepouãení (a tím vãasného neustano-
vení zástupce z fiad advokátÛ) mohlo
zpÛsobit nesprávné rozhodnutí ve vûci.

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 31. 1.
2001, sp. zn. 25 Cdo 169/2001 

Z odÛvodnûní:

Pfiípadné zanedbání pouãovací povin-
nosti ze strany soudÛ by bylo právnû v˘-
znamné tehdy, pokud by okolnosti na stra-
nû úãastníka objektivnû svûdãily pro
postup podle ustanovení § 30 o. s. fi., tedy
pro ustanovení zástupce. Dovolatelka
v‰ak i v dovolání uvádí skuteãnosti svûd-
ãící pro závûr, Ïe je‰tû pfied rozhodnutím
odvolacího soudu se její finanãní situace
zlep‰ila, a tuto skuteãnost také dokládá.
Netvrdí pak nic, co by svûdãilo pro závûr,
Ïe by i tehdy b˘valy byly splnûny pfiedpo-
klady pro to, aby jí byl v fiízení ustanoven
zástupce.


