
Souhrnná novela  občanského  soudního  řádu  
 
Dne 1. 7. 2009 nabývá účinnosti z. č. 7/2009 Sb., tedy tzv. souhrnná novela občanského soudního 
řádu (z.č. 99/1963 Sb. ve znění  pozdějších  předpisů)  . Mimo jiné velmi výrazně mění systém 
doručování písemností, který by měl být dle tvůrců zákona výrazně efektivnější a spolehlivější , neboť 
dosavadní právní úprava umožňovala účastníkům řízení obstrukce a tím přispívala k neúměrné délce 
soudních řízení. 
 
Způsoby doručování písemností : 

1) při jednání nebo jiném soudním úkonu, 
2) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, 
3) na žádost adresáta na jinou adresu nebo na elektronickou adresu, 
4) prostřednictvím doručujícího orgánu, 
5) prostřednictvím účastníka řízení či jeho zástupce 

 
Velmi frekventovaný způsob doručování zůstane i nadále doručování prostřednictvím doručujícího 
orgánu, kterým  se rozumí zejména : 

1) soudní doručovatelé, 
2) orgány Justiční stráže, 
3) soudní exekutoři, 
4) provozovatelé poštovních služeb 

 
Zákon stanoví adresy pro doručování pro všechny adresáty, kterým se doručuje prostřednictvím 
doručujícího orgánu nebo prostřednictvím účastníka řízení nebo jeho zástupce : 

1) fyzická nepodnikající osoba – adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel 
pro doručování, není-li takové, pak adresa místa trvalého pobytu,  

2) fyzická podnikající osoba – adresa místa podnikání ve věcech souvisejících s podnikatelskou 
činností, kromě toho lze doručovat na adresu zástupce pro doručování uvedenou ve smlouvě, 
pokud se jedná o spor z této smlouvy, nebo na adresu organizační složky, 

3) právnická osoba – adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku, adresa zástupce uvedená ve 
smlouvě ve věci sporu z této smlouvy, dále adresa organizační složky 

Zákon dále vyjmenovává další adresy pro doručování ve speciálních případech, např. při výkonu 
trestu odnětí svobody, a stanoví adresy pro doručování pro advokáty, notáře, soudní exekutory, 
patentové zástupce, insolvenční správce, stát, státní zastupitelství, správní úřady, obce a vyšší 
územně správní celky. 
 
Právní úprava rozlišuje doručování písemností do vlastních rukou a doručování jiných písemností. 
 

I. Doručování do vlastních rukou 
Tímto způsobem mohou být doručeny i písemnosti prostřednictvím veřejné datové sítě. 
Pokud se doručuje prostřednictvím doručujícího orgánu, děje se tak na adresu pro doručování. Při 
nezastižení adresáta se na místě zanechá písemná výzva k vyzvednutí písemnosti (zpravidla 
v domovní nebo jiné schránce, popř. na jiném vhodném místě). Nelze-li v ojedinělých případech 
výzvu zanechat, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu, který výzvu k vyzvednutí zveřejní na úřední 
desce a písemnost uloží. 
Pokud si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena 
k vyzvednutí u doručujícího orgánu či soudu, platí, že písemnost byla doručena posledním dnem této 
lhůty, a to i v případě, že se adresát o uložení písemnosti nedozvěděl – nastává fikce doručení.  Poté 
doručující orgán vhodí písemnost do domovní nebo jiné schránky, čímž adresát získá možnost se 
s obsahem zásilky seznámit. Při neexistenci schránky doručující orgán vrátí písemnost odesílajícímu 
soudu, který informuje o vrácení písemnosti na úřední desce. 



U písemností, u nichž to stanoví zákon (typicky platební rozkaz) nebo u nichž to nařídí předseda 
senátu, je náhradní doručení vyloučeno. Uloženou písemnost nelze považovat za doručenou – 
nenastává fikce doručení. Po uplynutí úložní lhůty se nevyzvednutá písemnost vrací odesílajícímu 
soudu. 
 

II. Doručování jiných písemností 
Novela o. s. ř. modifikuje i způsob doručování písemností, které není třeba doručit do vlastních rukou 
adresáta. Pokud doručující orgán adresáta zastihne, písemnost mu doručí. Nově se však nedoručuje  
vhodné osobě, bydlící nebo působící na stejné adrese, která adresáta zná a souhlasí, že mu 
písemnost odevzdá, jako tomu bylo doposud. Při nezastižení adresáta se písemnost vhodí do 
schránky a datum vhození se vyznačí na zásilce a doručence. Nastává tak fikce doručení. Pokud 
schránka neexistuje, písemnost se vrátí soudu a v místě adresy pro doručování se zanechá písemné 
oznámení o vrácení zásilky, pokud je to možné. Vrácenou písemnost soud vyvěsí na úřední desce a 
písemnost je doručena desátým dnem po vyvěšení. 
 
Fikce doručení jsou v nové právní úpravě nastaveny podstatně přísněji. K jejich zmírnění zákonodárce 
zakotvil tzv. neúčinnost doručení. Soud může na návrh účastníka za určitých okolností rozhodnout o 
to, že doručení je neúčinné, pokud se účastník z omluvitelného důvodu nemohl s písemností 
seznámit (např. neplánovaná hospitalizace). 
 
Při odepření převzetí písemnosti platí jako doposud, že písemnost je doručena dnem, kdy bylo přijetí 
odepřeno, o čemž musí být adresát nebo příjemce písemnosti poučen. 
 
Vedle  nové   úpravy  doručování přinesla   předmětná  novela  o.s.ř.   celou  řadu  dalších  změn. 
Jedná se  o  změny v protokolaci, omezení odůvodnění  rozhodnutí  soudu,  posílení  notáře  jako  
soudního  komisaře  v dědickém  řízení a zavedení  institutů majících za cíl odstranění průtahů 
v řízení, tj.  zavedení  tzv. přípravného  jednání a  na něj navazující změny v koncentraci  řízení. 
 
Krokem k další elektronizaci  justice je    pořizování  záznamu z jednání ve formě zvukového nebo 
zvukově obrazového  záznamu. Záznam se uchovává na trvalém nosiči dat, který je součástí spisu. 
Přepis záznamu se provede na  žádost  účastníka  za  poplatek.  Novela  vypočítává  úkony, o nichž se 
však pořizuje protokol a vymezuje situace, kdy je  možné protokol pořídit. 
 
Novela  o.s.ř.   dále   rozšířila  v zájmu   snížení   průtahů v řízení  a  zátěže  soudců  výčet  usnesení , 
která nemusí obsahovat odůvodnění a stanovila   základní   obecné pravidlo, že odůvodnění  
uvedené v písemném vyhotovení  rozsudku  musí být v souladu   s vyhlášeným odůvodněním. 
 
Novela  o.s.ř.   posiluje  postavení  notářů  jako soudních komisařů  v řízení o dědictví, a tím  řeší 
urychlení dědického  řízení   a v neposlední řadě i přispění k obřemenění soudců  od administrativně 
jednoduché agendy.  O.s.ř.   obsahuje přesný výčet   rozhodovacích pravomocí  vyhrazených přímo 
soudu s tím, že všechny  ostatní úkony v řízení o dědictví je oprávněn samostatně vykonávat soudní 
komisař. 
 
Obsah a účel přípravného  jednání   podle novely a podle dosavadní  právní  úpravy je totožný, tj. 
odstranění průtahů  v řízení.  Novela zavádí  zásadní změny, které se týkají především důsledků 
nedostavení se  k přípravnému  jednání  a nesplnění  soudem uložených povinností.  Nařídí-li soud 
přípravné  jednání, mohou  účastníci  uvést  rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy 
v jejich prokázání jen do skončení přípravného  jednání, popřípadě do  uplynutí lhůty stanovené 
soudem . Tím by  měla  být  zajištěna  aktivita  účastníků a minimalizována  nutnost   odročování  
jednání  z důvodu nových  tvrzení a důkazů. 
 



Nová  úprava  přípravného  jednání by  měla  být stěžejním  koncentračním institutem.  V souvislosti 
s novou   právní  úpravou    přípravného  jednání   došlo   současně  ke  změnám v pravidlech 
koncentrace   řízení. Zákonodárce  zrušil  dosavadní  koncentraci vhodnou  a upravil  možnost soudu 
koncentrovat  samotné  řízení formou  institutu koncentrace zákonné. V případě, že nebyla 
provedena příprava jednání, mohou  účastníci uvést rozhodné   skutečnosti o věci samé  a označit  
důkazy  k jejich prokázání  jen do skončení  prvního jednání.  Zdůrazňuje  se, že soud nesmí ve 
sporném řízení „pátrat po důkazech“.  Odpovědnost  účastníka  za to, že  navržený důkaz  prokáže 
tvrzenou  skutečnost, je zdůrazněna jeho právem klást  otázky.  
 
Novela  občanského  soudního    řádu  spolu se zákonem č. 300/2008 Sb.  , o elektronických  úkonech  
a autorizované konverzi dokumentů, který  uvádí  v život   především  systém datových stránek,    
tvoří tak  základní  právní  rámec pro  zrychlení, zkvalitnění  a v neposlední řadě  i zlevnění  soudního  
řízení. 
 
 
 
V Uherském Hradišti a v Brně   2.7.2009 
Zpracovaly: JUDr. Milena Tomešková 
                      JUDr. Zdeňka Vondráčková   


