
PĚT RAD aneb Obnova řízení může zvrátit
pravomocné rozhodnutí soudu

S oučasná právní úprava
přiznává účastníkům
řízení několik oprav-

ných prostředků, kterými se
mohou bránit proti rozhod-
nutím v občanskoprávním ří-
zení.

Nejzákladnějším dělením
opravných prostředků je je-
jich rozlišování na řádné a mi-
mořádné. Mezi řádné opravné
prostředky patří odvolání,
které je možné podat proti ne-
pravomocným soudním roz-
hodnutím.

Mimořádnými opravnými
prostředky jsou pak dovolání,
žaloba na obnovu řízení a ža-
loba pro zmatečnost. Mimo-
řádné opravné prostředky se
oproti řádným podávají již
proti rozhodnutím, které na-
byla právní moci.

V tomto článku si uvedeme,
za jakých podmínek je možné
podat žalobu na obnovu říze-
ní.

Rada první

Žalobu na obnovu řízení lze
podat v případech, kdy se
objeví nové skutečnosti,
které nemohl účastník bez
své viny uvést v původním
řízení, nebo jestliže lze pro-
vést důkazy, které nebylo

možné v původním řízení
provést.

Žalobou na obnovu řízení
účastník může napadnout
pravomocný rozsudek nebo
pravomocné usnesení, kte-
rým bylo rozhodnuto ve věci
samé, jsou-li tu skutečnosti,
rozhodnutí nebo důkazy, kte-
ré bez své viny nemohl použít
v původním řízení, pokud
mohou přivodit pro něho pří-
znivější rozhodnutí ve věci,
nebo lze-li provést důkazy,
které nemohly být provedeny
v původním řízení před sou-
dem, pokud mohou přivodit
pro něho příznivější rozhod-
nutí ve věci. Žalobou na obno-
vu řízení účastník může na-
padnout také pravomocné
usnesení, kterým byl schvá-
len smír, lze-li důvody obnovy
vztahovat i na předpoklady,
za nichž byl smír schvalován;
to platí obdobně pro pravo-
mocný platební rozkaz, pra-
vomocný rozsudek pro uznání
a pro zmeškání.

Rada druhá
Proti některým rozhodnu-
tím je žaloba na obnovu ří-
zení nepřípustná.

Žaloba na obnovu řízení
není přípustná proti usnese-
ní, jímž bylo rozhodnuto o ža-
lobě z rušené držby, jen proti
výrokům rozhodnutí o nákla-
dech řízení, o lhůtě k plnění a
o předběžné vykonatelnosti a
dále jen proti důvodům roz-
hodnutí. Žaloba na obnovu ří-
zení není přípustná rovněž
proti rozsudkům a usnese-
ním, jejichž zrušení nebo
změny lze dosáhnout jinak,
nepočítaje v to dovolání.

Rada třetí
Žalobu na obnovu řízení je

nutné podat do tří měsíců,
kdy se navrhovatel dozvě-
děl o důvodech obnovy.

Žaloba musí vedle obec-
ných náležitostí obsahovat
označení rozhodnutí, proti
němuž směřuje, v jakém roz-
sahu je napadá, důvod žaloby,
vylíčení skutečností, které
svědčí o tom, že je žaloba po-
dána včas, označení důkazů,
jimiž má být důvodnost žalo-
by prokázána, jakož i to, čeho
se ten, kdo podal žalobu, do-
máhá. Žaloba na obnovu říze-
ní musí být podána ve lhůtě
tří měsíců od té doby, kdy ten,
kdo obnovu navrhuje, se do-
zvěděl o důvodu obnovy, nebo
od té doby, kdy jej mohl uplat-
nit; běh této lhůty však ne-
skončí před uplynutím tří
měsíců od právní moci napa-
deného rozhodnutí. Po třech
letech od právní moci napa-
deného rozhodnutí může být
žaloba na obnovu řízení podá-
na jen tehdy, jestliže trestní
rozsudek nebo rozhodnutí o
přestupku nebo jiném správ-
ním deliktu, na jejichž pod-
kladě bylo v občanském soud-
ním řízení přiznáno právo,
byly později podle přísluš-
ných právních předpisů zru-
šeny. Prominutí zmeškání
lhůt k žalobě není přípustné.

Rada čtvrtá
Žalobu na obnovu řízení
projednává soud, který o
věci rozhodoval v prvním
stupni.

Žalobu projedná a rozhodne
o ní soud, který o věci rozho-
doval v prvním stupni. Je-li
pravděpodobné, že žalobě bu-
de vyhověno, může soud naří-
dit odklad vykonatelnosti na-
padeného rozhodnutí o věci.
Soud projedná věc v mezích,
ve kterých se ten, kdo podal

žalobu, domáhá povolení ob-
novy řízení nebo zrušení na-
padeného rozhodnutí pro
zmatečnost. Tímto rozsahem
není vázán v případech, kdy
na rozhodnutí o napadeném
výroku je závislý výrok, který
žalobou nebyl dotčen, kde jde
o taková společná práva nebo
povinnosti, že se rozhodnutí
musí vztahovat na všechny
účastníky, kteří vystupují na
jedné straně, a kde platí úko-
ny jednoho z nich i pro ostatní
nebo jestliže z právního před-
pisu vyplývá způsob vypořá-
dání vztahu mezi účastníky.

Rada pátá
Řízení o žalobě na obnovu
řízení se skládá ze dvou
částí.

Žalobu na obnovu řízení
soud usnesením buď zamítne,
nebo povolí obnovu řízení.
Byla-li povolena obnova říze-
ní, soud prvního stupně,
jakmile usnesení nabude
právní moci, věc znovu bez
dalšího návrhu projedná; při-
hlédne přitom ke všemu, co
vyšlo najevo v původním ří-
zení nebo při projednávání
žaloby. Shledá-li soud napa-
dené rozhodnutí věcně správ-
ným, zamítne usnesením ná-
vrh na jeho změnu. Jestliže
soud napadené rozhodnutí ve
věci samé změní, nové roz-
hodnutí nahradí původní roz-
hodnutí. Právní poměry ně-
koho jiného než účastníka ří-
zení nemohou být novým roz-
hodnutím o věci dotčeny.

V tomto článku jsme čerpali z níže

uvedených právních předpisů

účinných ke dni 17. 12. 2014:

Zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád

Rubrika 5 rad zdarma je společným

projektemDeníku a internetové

právní poradnyPrávní linka –

www.pravnilinka.cz.

NOVÝ
SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku, často-
krát si však ani neuvědomu-
jeme, že konkrétní záležitost
v sobě skrývá mnohem více
právních problémů a její řeše-
ní není tak jednoduché, jak se
mohlo zpočátku zdát.

Záchranáři mají moderní
vozidla s novým označením
Po šesti letech se automobily, které musejí sloužit v nepřetržitém režimu, stávají
ekonomicky nevýhodnými a méně spolehlivými

JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – Moravskoslezští
záchranáři mají k dispozici
osm nových sanitních vozi-
del. „Pro záchranu životů a
rychlý zásah u pacientů bu-
dou sloužit čtyři automobily
Volkswagen Transporter, dvě
vozidla Mercedes-Benz Sprin-
ter a dvojice osobních vozů
Mercedes GLK 350,“ uvedl
mluvčí krajských záchranářů
Lukáš Humpl s tím, že vozový
park zdravotnické záchranné
služby se průběžně obnovuje.
„Po šesti letech se totiž auto-
mobily, které musejí sloužit v
nepřetržitém režimu, stávají
ekonomicky nevýhodnými a
méně spolehlivými. Nová sa-
nitní vozidla splňují nároky

na průchodnost náročným te-
rénem a díky prostornosti
umožňují i dobrou práci s pa-
cientem za jízdy,“ dodal
Humpl.

„Dvě vozidla VW
Transporter T5 v
provedení s poho-
nem všech čtyř
kol zamíří do ob-
lastí s horší do-
pravní obslužnos-
tí, zejména v zim-
ním období, a to na
Bruntálsko a Opavsko.
Vozidla MB Sprinter jsou ur-
čena pro Ostravu a Karvin-
sko. Nové automobily pro sys-
tém rendez-vous budou slou-
žit v rámci Ostravy a Novoji-
čínska,“ upřesnil ředitel
Zdravotnické záchranné služ-

by Moravskoslezského kraje
Roman Gřegoř, podle kterého
vozidla svým vybavením od-

povídají pracovišti na
jednotce intenzivní

péče. „Jsou vyba-
vena nejmoder-
nějším přístro-
jovým parkem –
novými defibri-
látory Corpuls 3,

novým typem
ventilátoru Medu-

mat, jakož i dalším
vybavením pro ošetře-

ní i resuscitaci těžce zraně-
ných nebo nemocných. Auto-
mobily disponují novým způ-
sobem tisku výjezdového pro-
tokolu prostřednictvím lase-
rové tiskárny a jinými vymo-
ženostmi. Špičkovému vyba-

vení odpovídá také pořizovací
cena, která se pohybuje dle ty-
pu vozidla od 3,2 milionu do ví-
ce než čtyř milionů korun,“
doplnil mluvčí záchranářů.
Celková hodnota nové zá-
chranářské techniky činí té-
měř šestadvacet milionů ko-
run. Jedná se zároveň o první
záchranářské automobily, je-
jichž vnější úprava je odlišná
od stávajících vozů. „Nově již
splňují požadavek zákona a na
karoserii nesou reflexní zele-
no-žluté obdélníky ve tvaru
šachovnice,“ vysvětlil Humpl.

Moravskoslezská záchran-
ná služba je druhá největší v
Česku a patří k nejvytíženěj-
ším. Vloni moravskoslezští
záchranáři zasahovali ve více
než 100 tisících případech.

SANITKY jsou vybaveny nejmodernějším zařízením. Snímky: ZZSMSK

ČERVENÁ JABLKA
1 kg

1690
24,9022244,,,9900022444,,99000000244 999000

-32%

BÍLÉ HROZNY STOLNÍ 
bezpeckové, 

1 kg

5990
69,90666999999,,,999000699 999000

-14%

 Nabídka zboží platí do 28. 1. 2015 nebo do vyprodání zásob.

OD PONDĚLÍ 
26. LEDNA

 Nabídka zboží platí do 28. 1. 2015 nebo do vyprodání zásob.

1990
26,90266 9900222666,,,99900026 999000

-26%

1090
14,9011444,,99900014 999000

-26%

2990
39,90333999,,999000399 999000

-25%

LEČO
min. 30 % papriky,

680 g,  
1 kg = 29,26 Kč

TUŇÁKOVÉ ŘEZY
ve slunečnicovém oleji,

185 g,  100 g = 21,36 Kč / PP

LAHŮDKOVÝ SALÁT
pařížský/řáholecký/mexický,

150 g, 100 g = 7,27 Kč
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