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REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014: ČÁST 7  

ZMĚNA SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI PRO OBCHODNÍ SPORY  
 

 

Od 1.1.2014 dochází ke změně soudní příslušnosti pro obchodní spory! Pokud žalobu 

nepodáte ještě letos, soudní řízení se výrazně prodlouží!  

Rádi bychom Vás kromě úplného přepracování soukromého práva hmotného od 1.1.2014 

upozornili i na změnu občanského soudního řádu, jež od příštího roku výrazně prodlouží 

obchodněprávní žaloby.  

Nově už nebudou všechny spory ze závazkových vztahů rozhodovat vyšší soudy (krajské, 

popř. městské) ale soudy okresní (obvodní). Tyto soudy, které s tímto typem sporů nemají 

velké zkušenosti, však nebudou kvůli rozšíření své agendy ani kvůli ztížení, jež jim přinese 

platnost nového práva (což vedlo k vícerým odchodům soudců), personálně posíleny ani jim 

nebude poskytnuto lepší vybavení. Dle našeho názoru zablokuje přehlcení tyto soudy na 

několik let.  

Je proto nezbytné počítat s tím, že rozhodnutí prvostupňových soudů nebudou učiněna do 

ca. jednoho roku od podání žaloby, ale v horizontu nejméně dvou až tří let. Kdo tedy nyní 

zamýšlí podat v rámci obchodněprávního vztahu žalobu, nechť tak ve vlastním zájmu 

učiní do 31.12.2013.  
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o 

aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. 

Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční 

situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by 

si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby 

k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto 

materiálu nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., 

její partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací zde 

obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 

konání nebo zdržení se konání na základě informací 

obsažených v tomto materiálu. 
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