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Zpráva z prvního zasedání skupiny KODEX CŘS

V pátek 26. 11. 2021 se v pražském sídle Ústavu státu a práva AV ČR poprvé sešla skupina 
pro přípravu civilního řádu soudního (c. ř. s.). Kromě tvůrců návrhu věcného záměru 
c. ř. s.1 byl ke spolupráci přizván i široký okruh dalších procesualistů a odborníků z akade-
mického prostředí či praxe. Skupinu jmenovitě tvoří Petr Lavický, Petr Bezouška, Bohu
mil Dvořák, Eva Dobrovolná, Karel Eliáš, Dita Frintová, Klára Hamuľáková, Filip Melzer, 
Jan Pavlok, Jana Petrov Křiváčková, Zdeněk Pulkrábek, Renáta Šínová a Alena Winterová. 
Skupina by se měla scházet s měsíční pravidelností na zhruba 20 plánovaných zasedá-
ních a výsledkem jejích prací by mělo být – v návaznosti na návrh věcného záměru – vy-
tvoření paragrafového znění civilního řádu soudního spolu s podrobným odůvodněním 
jednotlivých ustanovení.

Mezi účastníky zasedání panovala shoda v tom, že je nanejvýš naléhavé přijmout novou 
úpravu civilního sporného procesu. Současný občanský soudní řád je předpisem vnitřně 
rozporným a koncepčně zcela nevyhovujícím; na tom nic nezměnily ani četné noveliza-
ce přijaté po roce 1989. Pracovním východiskem skupiny KODEX CŘS bude druhá verze 
návrhu věcného záměru c. ř. s. Paragrafové znění civilního řádu soudního bude zrcadlit 
představu členů skupiny o ideální podobě moderní právní úpravy civilního řádu soudního.

Na prvním zasedání skupina diskutovala, co by mělo být předmětem úpravy. Jedno-
značná shoda byla na tom, že by se návrh měl soustředit na civilní sporné řízení a stra-
nou by měla zůstat nesporná řízení, exekuční řízení, rozhodčí řízení, insolvenční řízení 
i hromadná řízení.

Větší diskurs vyvolala otázka, zda mají být v c. ř. s. regulována obecná pravidla jako jsou 
pravomoc, příslušnost, určování hodnoty předmětu sporu a další otázky upravené dříve 
u nás a dodnes v Rakousku v tzv. jurisdikční normě a rovněž otázky doručování. Skupina 
nakonec dospěla k závěru, že vyjádří svoji optimální představu i ohledně úpravy těchto 
otázek, a sice proto, že jde o nezbytná pravidla podmiňující použitelnost c. ř. s.; bez jejich 
úpravy by návrh nebyl úplný.

Poslední diskutovaná otázka se týkala zahrnutí úpravy opětovného projednání sou-
kromoprávních nároků, o nichž rozhodovaly správní orgány, tj. obdoby dnešní části páté 
o. s. ř. Mezi členy převládl názor o zařazení této problematiky do c. ř. s., ovšem s tím, že je 
nutno vyhnout se kompetenčním konfliktům a že by zákonodárce měl být uvážlivý v tom, 
jaké soukromoprávní záležitosti správním orgánům svěřuje.

Příští setkání skupiny by se mělo uskutečnit začátkem roku 2022. Diskutovat se bude 
již nad konkrétními návrhy paragrafového znění, a to o úpravě základních ustanovení 
podle části I, hlavy I druhé verze návrhu věcného záměru c. ř. s.

Jan Holas*

1 Finální znění přepracované druhé verze návrhu věcného záměru civilního řádu soudního je veřejně dostupné z: <https:// 
www.justice.cz/documents/12681/2549255/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br+C%C5%98S_fin%C3%A1ln% 
C3%AD+verze+druh%C3%A9ho+zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf/07b8f62ad63e4106baef11c4c6d57926>.
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