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1. Úvod
Ve své diplomové práci s názvem „Účastníci sporného řízení“ se budu zabývat podstatou
účastenství v jeho různých podobách spolu se souvisejícími instituty dle platné a účinné
právní úpravy České republiky. Pomocí odborné literatury a judikatury budu zkoumat
charakteristické znaky účastenství ve sporném řízení, jeho odlišnosti od účastníků v jiných
řízeních a odlišnosti mezi druhy civilního procesu jako takových s důrazem na procesněprávní
instituty sporného řízení.
Proces a účastenství v něm, respektive právní úprava subjektů, jejichž práva a povinnosti jsou
předmětem daného řízení, byla pro mě určující při výběru tématu diplomové práce, právě
z důvodu jejich neustálého vlivu na civilní řízení. Jak lze shledat již ze zásady římského práva
nemo iudex sine actore (bez žalobce není soudce), průběh jakéhokoli civilního řízení je
postaven okolo subjektů, jejichž práva a povinnosti jsou jeho předmětem. Účastníci řízení
jsou v řízení jeho základním pojmovým znakem. Tato práce má být přehledem aktuálních
charakteristik účastenství a procesních institutů k němu navazujících se zamyšlením nad jejich
vývojem v procesněprávní úpravě.
Primárním objektem mé práce, jak už sám název napovídá, jsou účastníci sporného řízení.
Cílem práce je pak přehledná kompilace procesněprávní úpravy účastníků civilního řízení a
obsáhnutí nejdůležitějších institutů navazující k tématu současného účastenství ve sporném
řízení spolu s úvahou de lege ferenda nad úpravou civilního procesu v době, kdy přípravy
nového procesněprávního kodexu již započaly.
Diplomová práce je rozčleněna na šest kapitol. V každé kapitole se budu zabývat základními
termíny dané problematiky pro snadnější chápání kontextu. Pro pochopení z čeho vychází
sporné řízení dnešní doby a pojem účastenství v něm, uvedu na počátek druhé kapitoly krátce
vývoj civilního procesu a jeho pojmové znaky. Pozastavím se u nedávných změn civilního
procesu, které přinesla rekodifikace hmotného práva. Dále uvedu stručný přehled pramenů
civilního práva procesního a jednotlivých druhů civilního procesu a subjektů řízení.
Třetí kapitola je věnována účastníkům civilního řízení, předpokladům účastenství a dalším
podmínkám spolu s právy a povinnostmi účastníků řízení. Zde rozeberu jednotlivé definice
účastníků a to jak ve sporném, tak nesporném řízení. Podkapitola účastníků nesporného řízení
má za cíl kontrastně vyznačit hlavní teoretické odlišnosti mezi těmito dvěma druhy nalézacího
řízení a jeho účastníky. Závěr třetí kapitoly budu věnovat mnohosti subjektů, jak na straně
žalobce, tak na straně žalovaného, podmínkám pro vznik a využití takového společenství
účastníků.
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Čtvrtá kapitola nazvaná vedlejší a hlavní intervence se bude zaobírat instituty, které jsou
s účastenstvím úzce spojeny a do účastenství a do řízení doslova zasahují.
Navazující pátá kapitola je věnována právní úpravě procesních institutů přistoupení a záměně
účastníků. Závěrečná šestá kapitola je podobně jako předchozí věnována nápravě nedostatků
věcné legitimace při singulární sukcesi a odlišnosti procesního nástupnictví od institutů
přistoupení a záměny účastníků. Pozornost bude taktéž věnována univerzální sukcesi a jejímu
možnému využití.

2. Civilní proces obecně
Pojem „proces“ v právu chápeme jinak, než v ostatních oblastech lidského konání. Rozumíme
jím

zde „postup některých právních subjektů, vedoucí k dosažení právních následků.“1

Civilní proces, nebo-li občanské soudní řízení je druh právního postupu, který tvoří
samostatné právní odvětví. Moderní civilní proces, tedy jedno ze soudních řízení, tak jak jej
vnímáme nyní se vyvinulo z původně jednotného soudního řízení. Jednotné soudní řízení
nerozeznávalo předmět řízení a řešilo tudíž bez rozdílu veškeré právní spory mezi dvěma
stranami. Historický vývoj zaznamenal rozčlenění soudního řízení na čtyři druhy. Nejprve pro
svou specifičnost soudnictví trestní, posléze soudnictví správní z důvodu narůstajícího
státního aparátu a nakonec soudnictví ústavní.
Obecně počátky soudního řízení spojujeme se zvykovým právem. Raná forma procesu o
kterém máme dochované prameny na našem území, byly ordálové soudy. Tzv. boží soudy,
které strany sporu podstupovaly dobrovolně k prokázání viny či neviny. Mezi známé patřily
např. ordál vodou, či ordál rozžhaveným železem. Strany sporu se zde nazývaly strana
žalující, latinsky Actor a strana žalovaná, latinsky Incautus.2
Civilní řízení zůstalo jednotné a nebyly snahy o jeho rozlišování. Rozlišování civilního řízení
začalo na našem území na přelomu 19. a 20. století, kdy bylo sporné a nesporné řízení
upraveno odděleně. Řízení sporné upraveno zákonem č. 113/1895 ř.z., o soudním řízení v
občanských rozepřích právních a dále nesporné řízení, které bylo upraveno zvlášť, a to dvěma
kodexy. Jednak v tzv. nesporném patentu - zákon o soudním řízení v nesporných právních
věcech č. 208/1854 ř.z. a procesní stránku nesporného řízení upravoval komplexně zákon č.
100/1931 Sb., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného.3
1

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 32.
Viz VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha: Orbis, 1975. s. 119.
3
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, volební období 2010 – 2013. Tisk č. 931: Důvodová zpráva
k vládnímu návrhu zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. [online]. [cit. 2016-11-17]. Dostupné
z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=931&CT1=0#prilohy.
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Nesporné řízení bylo již v té době možno zahájit i z moci úřední, avšak pouze za předpokladu
veřejného zájmu.
Účastenství bylo v zákoně o soudním řízení v nesporných právních věcech upraveno pro
osoby, které byly nazývány jako „účastníci řízení“. Používán byl také pojem „strana řízení“ a
další jiná označení, která lze přeložit jako „účastník řízení“. Definici těchto pojmů, však tento
zákon nenabízel.4 Rakouskou úpravu po roce 1918 recipovalo Československo a dále platila
na našem území až do roku 1951.
Podstatnější vývoj zaznamenal civilní proces v období totalitního státu. Socialistická
koncepce civilního procesu byla uskutečněna zákony o zlidovění soudnictví z roku 1948,
občanským soudním řádem z roku 1950 a občanským soudním řádem z roku 1963. Základní
rys koncepce byla jednotnost řízení s aplikovanými zásadami jak dispoziční, tak projednací.
Sporné a nesporné řízení přestalo být rozlišováno. Charakteristická byla také zásada
materiální pravdy s ideologickými základy, skrze níž stát mohl zasahovat do řízení a
ovlivňovat jeho výsledek. Jednotný civilní proces dle občanského soudního řádu z roku 1950
nerozděloval na sporné a nesporné řízení. Pro všechny druhy řízení měl jednotný pojem
„účastníci řízení“. Pojem „strana sporu“ se tak za účinnosti občanského soudního řádu z roku
1950 v civilním řízení již nevyskytoval s výjimkou řízení před rozhodci.5
Změna přišla s občanským soudním řádem z roku 1963, který přinesl tři definice účastníků
řízení na místo dosavadní jedné. Občanský soudní řád, zákon č. 99/1963 Sb., který platí na
území České republiky i přes četné novelizace dodnes, zaznamenal však v definicích
účastníků řízení různé změny.
Ustanovení tehdejšího OSŘ v ustanovení § 90 OSŘ považovalo za účastníky řízení
navrhovatele (žalobce) a odpůrce (žalovaného) a dále toho, koho zákon za účastníka označí.
Ustanovení § 94 odst. 1 OSŘ řešilo označení účastníků pro řízení, která byla zahájena i bez
návrhu. Účastníky řízení zde byly ti, o jejichž právech nebo povinnostech mělo být v řízení
jednáno.
Pojmy navrhovatel a odpůrce mohly být užívány dle uvážení a mohly být zaměňovány za
pojmy žalobce a žalovaný. Oba pojmy byly významově stejné. Zlom v právní úpravě
účastníků řízení přišel až s pozměňovacím zákonem z roku 2000.6 Definice účastníků byly

4

Viz ŠÍNOVÁ, Renáta. Účastníci nalézacího řízení ve věcech civilních. Disertační práce. Brno: Masarykova
univerzita, Právnická fakulta, 2004/2005. s. 45.
5
tamtéž s. 50.
6
Zákon č. 30/2000 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony
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oproštěny od pojmů navrhovatel a odpůrce a zbyly dodnes aktuální pojmy žalobce a žalovaný
dle současného ustanovení § 90 OSŘ.
Aktuální vývoj civilního procesu směřovaný k novému civilněprocesnímu kodexu zbaveného
jakýchkoli pozůstatků totalitního státu a jeho struktur zůstal prozatím ve fázi úplného
oddělení sporného a nesporného řízení. Občanský soudní řád po novelizaci zákonem č.
293/2013 Sb.,7 uvádí pouze jednu definici účastníků sporného řízení, kdy účastníky řízení
jsou žalobce a žalovaný. Definice účastníků nesporného řízení byla přesunuta do
samostatného zákona č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních.

2.1 Pojem a prameny
Civilní proces se zabývá soukromoprávními vztahy a jejich ochranou. Typickými vlastnostmi
soukromoprávních vztahů je rovnost všech jeho subjektů. V soukromoprávním vztahu dvou
stran řešící právní spor, je navíc přítomnost nezúčastněného třetího, který jej rozhoduje.
Právní spory, které jsou řešeny skrze civilní proces se postupem právní vědy rozšířily i o
mimo soukromoprávní vztahy. Civilní proces může poskytovat právní ochranu i jiným
vztahům, než soukromoprávním, pokud poskytnutí takové ochrany je vhodnější, než jiné
procesní řešení.8 Např. řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním
ústavu podle § 75 a násl. ZŘS.
Civilní proces odborná literatura definuje jako „soubor právních vztahů vznikajících
v důsledku postupu (procesních úkonů) soudu a dalších procesních subjektů při poskytování
ochrany soukromoprávním a některým jiným vztahům.“9 Jedním z pojmových znaků civilního
procesu, jak vyčteme z definice jsou procesní vztahy. Procesní vztahy jsou založeny
procesem10 a jsou závazné a vynutitelné. Znaky závaznosti a vynutitelnosti odlišují procesní
vztah od hmotněprávního poměru, u kterého chybí. Procesněprávní vztahy rozlišujeme
z hlediska postavení jejich účastníků na komplexní, tedy proces jako celek, jenž jsou zásadně
trojstranné, účastník – soud – účastník a dále konkrétní, kde je soud rovněž jejich subjektem,
ale budou povětšinou dvoustranné. Dalším pojmovým znakem civilního procesu jsou subjekty
řízení. Za subjekty řízení považujeme ty subjekty, které svou činností mohou ovlivňovat
průběh řízení. Základními subjekty řízení jsou soud a účastníci. Tyto subjekty také
7

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
8
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 3334.
9
tamtéž s. 33-34.
10
K chápání pojmu proces – viz výše
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označujeme jako obligatorní, jelikož by bez nich řízení nemohlo existovat. Posledním
pojmovým znakem civilního procesu jsou procesní úkony, které činí subjekty řízení.
Typickým procesním úkonem soudu je rozhodnutí. Nemusí to být rozhodnutí ve věci samé,
ale i rozhodnutí upravující řízení. Procesní úkony účastníků jsou například podání žaloby,
nebo odvolání.
Právní teorie rozlišuje dvě koncepce civilního procesu. Koncepci sociální, nebo-li
kleinovskou a liberální. Liberální koncepce staví na individualistickém pojetí civilního
procesu a považuje jej za soukromé jednání mezi účastníky. Strany zde mohou nejen stanovit,
zda řízení proběhne a s jakým předmětem, ale také pro soud závazně vyjádřit skutkový základ
rozhodnutí. Postavení stran je posíleno upřednostňováním individuálních zájmů stran.
Postavení soudu je oproti tomu upozaděno a uvrženo do pasivní role co se týče zasahování do
řízení, ale i objasňování skutkového stavu. Obecně je tato koncepce také stavěna na obavě
před soudcovskou zvůlí v rozhodování.11 Na liberální koncepci byly postaveny občanské
procesní kodexy na počátku 19. století, francouzský Code de procédere civile z roku 1806 a
německý civilní řád soudní z roku 1877.
Oproti tomu sociální koncepce si nevšímá pouze individuálních zájmů sporných stran, ale
snaží se civilní proces pojmout spolu se společenskými souvislostmi, tedy i ekonomickými.
Soudce zde byl učiněn aktivnějším, než dle tehdy kritizované koncepce liberální. Byla mu
svěřena dotazovací, vysvětlovací a poučovací povinnost, kterými účinně mohl vést
objasňování skutkového stavu. Dále se sporným stranám uložila povinnost pravdivosti a
úplnosti ohledně svých skutkových tvrzení. Dokazování zde soud mohl provést i z úřední
povinnosti. Obecně sociální koncepce byla rozvinuta v rakouském civilním procesním právu,
kde byla a je stále více než úspěšně aplikována.12
Co se týká otázky směřování koncepce a vývoje nového civilněprocesního zákonu Lavický a
Dvořák k tomu poznamenávají a doporučují, aby se koncepce spíše přikláněla ke Kleinově
sociální koncepci, která podle nich lépe odpovídá hlavnímu účelu civilního řízení, čímž je na
mysli poskytování ochrany subjektivním právům a oprávněným zájmům.13 K sociální
koncepci se taktéž přihlásil Zoulík, jelikož vyhovuje požadavkům na rychlé, hospodárné a
věcně správné rozhodnutí v civilním procesu.14

11

LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. 1. vydání Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta,
2014. s. 28.
12
tamtéž s. 34.
13
LAVICKÝ, Petr, DVOŘÁK, Bohumil. Pro futuro. Právní rozhledy. 2015. roč. 23. č. 5. s. 153.
14
DVOŘÁK, Bohumil, ZOULÍK, František. K vývoji a perspektivám českého civilního procesu. In Zoulík, F.
Cesty práva. Výbor statí. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 158.
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Hlavním pramenem civilního procesu je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „občanský soudní řád“ nebo „OSŘ“). Občanský soudní řád je
základním procesním předpisem pro věci náležející do civilní pravomoci soudů, a proto o
něm můžeme hovořit jako o civilním právu procesním v širším slova smyslu. Civilní právo
procesní je tak představováno souborem právních předpisů upravujících nejen vlastní postup
soudu a účastníků při projednávání a rozhodování věcí patřících do civilní pravomoci soudů,
ale také postavení soudu a účastníků v těchto řízeních.15 Jelikož OSŘ je základní úpravou pro
civilní proces platí subsidiárně pro ostatní druhy civilního procesu. Zákon o zvláštních
řízeních soudních, exekuční řád, insolvenční zákon a zákon o rozhodčím řízení, všechny mají
stanovenu možnou podpůrnost OSŘ pro věci, které zvláštní zákony neupravují. Občanský
soudní řád se však podpůrně použije i pro další procesní předpisy. Přiměřeně se užije u
každého v různém rozsahu např. v řízení před Ústavním soudem, dle zákona č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, při řízeních dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, nebo
v řízeních dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Civilní právo procesní zaznamenalo po dobu účinnosti občanského soudního řádu z roku 1963
mnoho změn. K nejvýznamnějším novelizacím patří zejména zákon č. 519/1991 Sb.16, dále
zákon č. 30/2000 Sb., tzv. velká novela OSŘ17, která zavedla novou koncepci odvolání,
žalobu pro zmatečnost, či prohlášení o majetku v rámci vykonávacího řízení, zákon č. 7/2009
Sb., tzv. souhrnná novela OSŘ18 a mnohé další. Vývoj v těchto novelizacích stále více
rozlišoval druhy civilního procesu, řízení sporná a nesporná, která mají odlišnou povahu a
jejich úpravu nelze užít vzájemně. Použití určitých procesních institutů v nesporných řízeních
muselo být v OSŘ vyloučeno, což způsobovalo čím dál tím větší nepřehlednost právní
úpravy. Tento vývoj doposavad vyvrcholil novelizací zákonem č. 293/2013 Sb., kterým se
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a odloučením
nesporných řízení do samostatného zákona o zvláštních řízeních soudních, který byl přijat
v souvislosti s rekodifikací občanského práva hmotného roku 2012. Občanský soudní řád nyní
soustřeďuje pouze civilní řízení sporná.
Potřeba nové civilněprocesní úpravy rostla již od konce devadesátých let minulého století.
Například Winterová v roce 2004 k novému pojetí civilního řízení píše: „V zákonné úpravě je
15

BUREŠ, Jaroslav. § 1 [Předmět a účel]. In: DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád I, 1.vydání.
Praha: C. H. Beck, 2009. s. 3.
16
Zákon č. 519/1991 Sb. zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
17
Zákon č. 30/2000 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony
18
Zákon č. 7/2009 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákon
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třeba jasně oddělit sporné řízení od řízení nesporných a respektovat tak jejich různost, která
vyplývá ze samé podstaty dotčených právních vztahů, (…) pouze sporné řízení může být
upraveno jako abstraktní modelové řízení, podle jehož pravidel se může řídit řešení
jakéhokoli sporu dvou vzájemných odpůrců. A teprve jasné legislativní oddělení sporného a
nesporného řízení vytvoří možnost, aby se role soudu a role účastníků v řízení vyjasnily.“19
Přestože nyní jsou řízení sporná a řízení nesporná legislativně oddělena, jedná se spíše o
dočasné a nouzové řešení úpravy civilního procesu. Česká republika podle právnické
veřejnosti nadále potřebuje novou právní úpravu řízení sporného a řízení nesporného, která by
moderní civilní proces oprostila od pozůstatků dob totality, v které občanský soudní řád byl
přijímán.20 Občanský soudní řád z důvodu mnohých novelizací, které přišly nutně s přijetím
nových zvláštních zákonů např. insolvenčního zákona, exekučního řádu či zákona o
zvláštních řízeních soudních, volá po koncepčním řešení podoby soudní ochrany práv
v civilním procesu již dlouho.21 V současnosti tak definici účastníků řízení obsahuje nejen
OSŘ, ale i každý ze zvláštních zákonů.
Zaznamenáváme však snahy o nový civilní kodex, který měl být přijat spolu s rekodifikací
hmotného práva roku 2012.22 Taková varianta byla však zamítnuta z více důvodů.
Zákonodárce poukazuje zejména na to, že soudy, právníci i účastnici právních vztahů, již
zatíženi jedním novým kodexem a přizpůsobováním na něj, by nebyli schopni řádně vstřebat
novou úpravu jak hmotného, tak procesního práva občanského. Hrozící nestabilita a
nepředvídatelnost právního prostředí tudíž převážila a bylo zvoleno jiné řešení.
Jak dále uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 293/2013 Sb., jímž je novelizován občanský
soudní řád: „uvedené řešení je ze všech v úvahu možných variant nejlepší, a to především z
níže uvedených důvodů. Ty můžeme rozdělit na důvody primární, svým způsobem podmiňující
rozdělení civilního řízení na řízení sporné na jedné straně, a řízení nesporné a jiná zvláštní
řízení na straně druhé, a důvody sekundární, které uvedené rozdělení přímo nepodmiňují, ale
jsou důvodem, které přijaté rozdělení podpoří. Ve svém komplexu tyto primární a sekundární
důvody evokují jediné možné legislativní řešení harmonizace, a to výše uvedené rozdělení
právní úpravy civilního soudního řízení do dvou samostatných zákonů.“23 Primárními důvody
19

WINTEROVÁ, Alena. O novém pojetí civilního procesu. Praha: Karolinum, 2004. s. 19.
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 45.
21
MACKOVÁ, Alena. Co dál s civilním procesem?. Ad Notam. 2015. č. 2. s. 3-4.
22
TALANDOVÁ, Iveta. Rekodifikace civilního procesu, aneb právní revoluce naopak [online]. epravo.cz, 2015.
[cit. 2016-11-17]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/rekodifikace-civilniho-procesu-aneb-pravnirevoluce-naopak-97651.html.
23
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, volební období 2010 – 2013. Tisk č. 931: Důvodová
zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. [online]. [cit. 2016-11-17].
Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=931&CT1=0#prilohy.
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byla rekodifikace soukromého práva a nutné přizpůsobení terminologie novému občanskému
zákoníku, tak aby i nadále procesněprávní a hmotněprávní úpravy byly komplementární.
Dalším důvodem zvoleného řešení byly věcné důvody rozdílnosti sporného a nesporného
řízení, které vychází z právní teorie. Vnímání historického kontextu úpravy na území České
republiky bylo taktéž jedním z důvodu rozdělení úpravy civilního řízení.24
Základním pramenem civilního procesu a jeho účastníků je tedy bezesporu občanský soudní
řád spolu se zákonem o zvláštních řízeních soudních, nicméně civilně procesněprávní úprava,
která ovlivňuje civilní proces je rozličnější. Můžeme ji roztřídit do několika skupin.
a) Skupina ústavních norem a norem navazujících. Řadíme sem ustanovení hlavy čtvrté
Ústavy o moci soudní a hlavy páté LZPS upravující právo na soudní a jinou právní
ochranu. Navazující zákony jsou zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů (zákon o soudech a
soudcích), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Skupina zákonů upravující jednotlivé druhy civilního procesu. Zákon č. 216/1994 Sb.
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, InsZ,
EŘ a také ZŘS.
c) Skupina prováděcích předpisů: Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní
a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. Další prováděcí předpis je např.
nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu nepostižitelné částky, ve znění
pozdějších předpisů.
d) Skupina obsahující zbytkové právní předpisy zasahující do civilního procesu pouze
v některých právních institutech, nebo dotýkající se pouze určité části jeho úpravy.
Jedná se např. o zákon č. 36/1997 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a další.
Prameny práva si dnes již nedokážeme představit bez mezinárodního aspektu. Není zarážející,
že mezi prameny civilního práva procesního řadíme předpisy evropského práva. Evropské
právo rozlišujeme na primární a sekundární právo EU. Primární právo je přímo aplikovatelné

24

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, volební období 2010 – 2013. Tisk č. 931: Důvodová
zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. [online]. [cit. 2016-11-17].
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a soud je jím vázán stejně jako zákonem, např. úprava předběžné otázky v čl. 234 Smlouvy o
založení Evropského společenství. Z pohledu civilního procesu nás více zajímá sekundární
právo. Sekundární předpisy, které jsou přímo závazné pro všechny orgány členských států
Evropské unie, jsou nařízení Rady Evropského společenství a nařízení Evropského
parlamentu. Mezi významné řadíme např. nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a
uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 (Brusel II) a další. Nařízení jsou nejen přímo
aplikovatelná, ale mají aplikační přednost před zákonem.
Dále jsou pramenem sekundárního práva směrnice, doporučení a stanoviska. Směrnice
nezavazují přímo orgány členských států EU a nejsou přímo aplikovatelné jako nařízení.
Musejí být implementovány do právního řádu daného státu, který zavazují a až posléze jsou
závazná i pro jeho orgány. Doporučení a stanoviska nejsou sice formálně závazná, nicméně
mají nezanedbatelný vliv na harmonizaci vnitrostátního práva s právem Evropské unie.
Obecně na mezinárodní úrovni mají vliv na civilní proces především Úmluva o ochraně
lidských práv a základních svobod, publikovaná sdělením č. 209/1992 Sb., zejména její čl. 6 o
právu na spravedlivý proces a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,
publikovaný vyhláškou ministerstva zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., zejména její čl. 14
odst. 1 o rovnosti účastníků řízení.
2.2 Druhy civilního procesu
Civilní proces je jeden z druhů soudních řízení. Původně jednotné soudní řízení, jak je
uvedeno výše, se svým vývojem rozčlenilo na čtyři druhy: soudnictví trestní, soudnictví
správní, soudnictví ústavní a soudnictví civilní.
Civilní proces dále dělíme na jednotlivé druhy. Řízení nalézací, vykonávací, nebo-li exekuční,
insolvenční, rozhodčí a zajišťovací. Řízení nalézací se dále vnitřně dělí na řízení sporná a
nesporná. Každý druh civilního procesu se vymezuje svými vlastními zásadami a
zvláštnostmi, které jej činí specifickým druhem odlišným od ostatních.

Nalézací řízení
Nalézací řízení je spolu s vykonávacím řízením považováno za jeden ze základních druhů
civilního procesu. Nalézací řízení je řízením, v kterém soud zjišťuje co je právem, anebo
právo ve smyslu právního vztahu vytváří.
10

Ve sporném řízení jsou projednávány a rozhodovány spory mezi subjekty soukromoprávních
vztahů. Účastníci řízení, nebo-li strany sporu stojí vůči sobě v poměru vzájemných odpůrců a
mají protichůdný zájem na výsledku řízení. Profilujícími zásadami sporného řízení je zásada
dispoziční, zásada projednací, zásada kontradiktornosti, zásada arbitrárního pořádku, zásada
rovnosti účastníků, zásada ústnosti, zásada veřejnosti a zásada volného hodnocení důkazů.25
Účastníky sporného řízení dle § 90 OSŘ jsou žalobce a žalovaný. Ve sporném řízení je
žalobcem ten, kdo podal žalobu a žalovaným ten, kdo je za žalovaného v žalobě označen.
Nesporné řízení
Nesporným řízení je řízení, kde rozhodnutí soudu směřuje ke vzniku, změně nebo zániku práv
a povinností účastníků řízení. Výsledek řízení tím pádem vytváří v právních vztazích
účastníků pevný právní základ do budoucna, aby další neshody a spory z jejich právních
vztahů dále nevznikaly.26
Nesporné řízení je upraveno nově od 1. 1. 2014 zákonem o zvláštních řízeních soudních, které
má svůj taxativní výčet všech řízení uveden v § 2 ZŘS. Nutno podotknout, že ZŘS
neupravuje pouze nesporná řízení, ale i další jiná (zvláštní) řízení, např. v případě řízení dle
ustanovení § 2 písm. l) a § 342 a násl. ZŘS o plnění povinností z předběžného opatření
Evropského soudu pro lidská práva.
Vztah mezi ZŘS a OSŘ je subsidiární, tzn. že pro nesporná řízení a další řízení upravená ZŘS
se použije ZŘS a podpůrně se užije OSŘ tam, kde speciální úprava chybí. Navíc, dle
ustanovení §1 odst. 3 ZŘS se použijí ustanovení obou právních předpisů vedle sebe,
nevyplývá-li z povahy jednotlivých ustanovení něco jiného.
Nesporné řízení má za cíl upravovat poměry účastníků, kteří v nesporném řízení nemají
postavení vzájemných odpůrců, tudíž nejsou zde jako ve sporném řízení strany sporu.
Odlišení od sporného řízení je také vidět v soustředěném zájmu státu na právní úpravě a
zasahování do nesporných řízení. Zvýšenou ingerenci státu můžeme pozorovat na
charakteristických zásadách jako je zásada oficiality a zásada vyšetřovací. Dále je odlišení v
nemožnosti uzavřít soudní smír, či chybějících procesních institutech náležející pouze do
sporného řízení, např. společenství účastníků.

25

STAVINOHOVÁ, Jaruška. Řízení sporné. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3.vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2009.
26
DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád I, 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 488
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Definice účastníků, která se s účinností ZŘS do tohoto zákona přesunula z OSŘ je v
ustanovení § 6 ZŘS. Zde nalezneme dvě rozdílné definice podle toho, jakým způsobem může
být samotné řízení zahájeno. Pro řízení, která mohou být zahájena i bez návrhu platí definice
v § 6 odst. 1 ZŘS, účastníkem řízení je navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech
má být v řízení jednáno. A pro řízení jenž, mohou být zahájena pouze na návrh uvádí
odstavec 2, že účastníkem je také navrhovatel a ten, kterého zákon za účastníka označuje.
Teoretické rozlišení není jen v jiných zásadách, jiném vymezení okruhu účastníků a různých
možnostech uplatnění procesních institutů. Diferenciační kritérium podává také teorie, která
spornému řízení připisuje reparační funkci, tedy cíl napravení porušeného práva a pro
nesporná řízení funkci preventivní, či-li předejití možným sporům tím, že se právní poměry
autoritativně soudem upraví do budoucna.
O účastnících sporného a nesporného řízení bude podrobněji pojednáno v příslušných
kapitolách níže.
Vykonávací řízení
Účastníci vykonávacího řízení jsou podle § 255 OSŘ oprávněný a povinný. Dále dle § 255 se
stane účastníkem řízení manžel povinného v případě, že bude nařízeným výkonem rozhodnutí
postiženo to, co je součástí společného jmění manželů, pokud jde o tuto součást společného
jmění. Účastníkem řízení se však stane manžel povinného i za předpokladu, jsou-li k vydobytí
závazku, který patří do společného jmění manželů, nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy
majetkové hodnoty manžela povinného. Jedná se o důsledek možnosti postihnout v rámci
výkonu rozhodnutí majetek patřící do společného jmění manželů podle § 262a odst. 1 OSŘ,
jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů.27
Vykonávací, nebo-li exekuční řízení považujeme za samostatné řízení, stejně jako řízení
nalézací. Řízení nalézací i vykonávací se mohou uskutečnit a nemusí. Rozhodnutí
v nalézacím řízení bude případně vynucováno skrze vykonávací řízení pouze za předpokladu,
že uložená povinnost nebude dobrovolně v dané lhůtě splněna a oprávněný podal návrh na
výkon rozhodnutí, které umožnuje nucený výkon. Tzn. rozhodnutí, které ukládá určitou
povinnost k plnění, typicky např. platební rozkaz na určité peněžité plnění.

27

SMOLÍK, Petr. § 255 [Oprávněný, povinný a manžel povinného]. In: SVOBODA, Karel a kol. Občanský
soudní řád. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 848.
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Insolvenční řízení
Účastníky insolvenčního řízení najdeme v § 14 odst. 1 InsZ jako dlužníka a věřitele, kteří
uplatňují své právo vůči dlužníku. V insolvenčním řízení se rozhoduje o úpadku a jeho řešení
v soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání
majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem, nebo hrozícím úpadkem a k
co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.
Insolvenční řízení je taktéž samostatný druh civilního procesu, jeho komplexní úpravu
nalezneme v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, kde je rovněž insolvenční řízení definováno v § 2 InsZ jako
soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho
řešení.
Zajišťovací řízení
Nejedná se jako u předešlých druhů civilního procesu o ucelené řízení, ale jedná se o
specifické instituty, které nelze přiřadit k jiným druhům řízení. Předběžně zajišťují právo
nebo jeho výkon, je-li v ohrožení. Občanský soudní řád má pro aplikování těchto institutů
zvláštní definici účastníků řízení, kterou nalezneme v § 74 odst. 2 OSŘ. Účastníky řízení jsou
navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu. Zajišťovací instituty jako předběžná
opatření mohou být použity nejen před zahájením nalézacího řízení, ale i v průběhu.
Mezi instituty v občanském soudním řádě patří předběžná opatření dle ustanovení § 74 a násl.
OSŘ sloužící k prozatímní úpravě poměrů účastníků a zachování možnosti vést výkon
rozhodnutí, zajištění důkazu dle ustanovení § 78 a násl. OSŘ a dále také prétorský smír dle
ustanovení § 67 a násl. OSŘ. Další instituty zajišťovacího řízení zařazené mimo část druhou
OSŘ nalezneme v ustanovení § 176 a násl. OSŘ, řízení o žalobě z rušené držby a institut
zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech dle § 338b a násl. OSŘ.
Zajišťovací instituty dle ZŘS známe ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 an.
ZŘS, nebo zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte dle § 452 an. ZŘS.
Rozhodčí řízení
Rozhodčí řízení, nebo-li arbitrážní řízení je jedním z alternativních způsobů řešení sporů. Řídí
se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění
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pozdějších předpisů. Jedná se o „řízení před rozhodci, které na základě shodné vůle sporných
stran umožňuje projednat zejména obchodní spory vznikající v mezinárodním i vnitrostátním
obchodním styku místo před obecnými soudy před soukromými osobami k tomu odborně
způsobilým.“28 Nehovoříme zde jako v předešlých definicích o účastnících, ale o stranách a
v pozici nezúčastněného třetího nevystupuje soud, nýbrž nezávislý rozhodce, či rozhodčí
soud. Strany si volí rozhodce samy, anebo si smluvně stanoví mechanismus, na základě
kterého bude rozhodce vybrán. Strany si samy stanoví písemnou rozhodčí smlouvou, nebo
rozhodčí doložkou, v jakých případech a jakým způsobem bude rozhodčí řízení probíhat.
Rozhodčí řízení se vede o majetkových sporech dle § 2 zákona o rozhodčím řízení, k jejichž
projednání by jinak byly příslušné obecné soudy. Rozhodčí nálezy vydané v rozhodčím řízení
jsou vykonatelné obecnými soudy.
Rozhodčí nálezy vydané rozhodčím soudem v cizím státě, budou v České republice uznány a
vykonány jako tuzemské rozhodčí nálezy. Vzájemnost tohoto výkonu rozhodčích nálezů řeší
Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů29 z roku 1958, která ve svém čl. III.
stanovuje, že každý smluvní stát je povinen uznat rozhodčí nález za závazný a povolit jeho
výkon podle předpisů o řízení, jež platí na území, kde je nález uplatňován.
Spolu s alternativním způsobem řešení sporů jsou spojovány i další pojmy jako je mediace,
konciliace, mini-trial atd. Takové způsoby řešení sporu nejsou rozhodčím řízením. Jejich
cílem je zprostředkování, či pomoc nalezení řešení sporu mezi stranami tak, aby k žádnému
rozhodčímu, nebo soudnímu sporu případně ani nedošlo a pokud již došlo, tak jej díky
dosaženému konsensu ukončit. Mediační a jiné způsoby řešení sporu tedy končí dohodou a
primárně ne vykonatelným rozhodnutím.
2.3 Subjekty řízení
Definování subjektů je v civilním právu procesním stejně důležité jako v ostatních právních
odvětvích. Proto je podstatné si nejdříve vymezit pojem subjektů civilního řízení jako
takových.
Subjekty, jakožto nositelé práv a povinností rozlišujeme v civilním procesním právu tradičně
na veřejnoprávní a soukromoprávní. Soud jako veřejnoprávní subjekt a na druhé straně
subjekty v soukromoprávním postavení, čili účastníci řízení. Tyto subjekty tvoří podstatnou a
nezbytnou součást civilního řízení, vznikají mezi nimi procesněprávními vztahy, jejichž
28

Slovník českého práva, 3. rozšířené a podstatně přepracované vydání, II. díl, Linde Praha, a. s., 2002, str. 125.
Vyhláška č. 74/1959 Sb., o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, Příloha vyhlášky č. 74/1959
Sb., o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.
29
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náplní jsou procesní práva a povinnosti, které jim vznikají ze zákona nebo z rozhodnutí
soudu.30 Odborná literatura uvádí, že „subjekty řízení jsou subjekty, které svou činností právně
ovlivňují proces a které jsou k tomu účelu vybaveny procesními právy a povinnostmi.“31
Uvedené subjekty, soud a účastníky považujeme za základní subjekty civilního řízení, které
musí být vždy přítomny v rámci každého civilního procesu.
Soudy jako státní orgány vykonávají soudnictví. Jsou nestranné a nezávislé na ostatních
státních orgánech. Výkonem soudnictví rozumíme realizaci práva na soudní ochranu ústavně
zaručenou čl. 36 LZPS. Soudy tak v zákonem stanoveným způsobem poskytují ochranu
právům a právem chráněným zájmům.32
Soud nadán vrchnostenským postavením autoritativně vystupuje vůči účastníkům, kteří mu
jsou podřízeni. Přestože jsou účastníci podřízeni rozhodovací pravomoci soudu, jsou těmi
významnějšími subjekty řízení, protože to oni určují, zda vůbec a jak bude řízení před soudem
probíhat. Tuto významnou roli mají účastníci zvláště v řízení sporném. Jsou to účastníci, kteří
svými procesními úkony nejvíce ovlivňují samotný proces, a to zejména dispozičními úkony,
jednak ohledně řízení a posléze ohledně předmětu řízení. Ve sporném řízení se nám objevuje
typický procesněprávní vztah, který je trojstranný, žalobce – soud – žalovaný. Soud zde stojí
jako nezávislý, nestranný a nezúčastněný „třetí“, který má v rámci své pravomoci a
příslušnosti vrchnostensky rozhodnout o právech a povinnostech mezi účastníky.33
Vztahy mezi účastníky řízení jsou na rozdíl od vrchnostenského vztahu k soudu založeny na
zásadě rovnosti. Zásada rovnosti účastníků vyjádřená v čl. 96 Úst. a čl. 37 odst. 3 LZPS je
promítnuta do ustanovení § 18 OSŘ. Jedná se o jednu z podstatných zásad, která zajištuje
právo na spravedlivý proces, tak jak je vyjádřen v čl. 6 EÚLP.
Další subjekty, které můžeme rozlišovat mimo uvedených základních subjektů, jsou subjekty
zvláštní. Se zvláštními subjekty se setkáváme pouze v některých uvedených řízeních. Opět
zde spatřujeme dvě skupiny subjektů. První z nich jsou subjekty, kde vystupuje subjekt
reprezentující veřejný zájem, nebo jiný zájem odlišný od osobního zájmu nositele práva nebo
povinnosti. Subjekty, které naplňují taková kritéria, jsou např. státní zastupitelství a Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Státní zastupitelství je organizační složkou státu bez právní osobnosti a je orgánem veřejné
žaloby v trestním řízení, dle zákona StZast.

30

DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád I. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2009. s. 95.
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 85.
32
DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád I. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2009. s. 21.
33
tamtéž s. 21.
31
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Státní zastupitelství má v civilním procesu různé právní postavení podle toho, zda-li vstupuje
do již zahájeného řízení, nebo podává návrh na zahání řízení. V případě, kdy vstupuje do
řízení má státní zastupitelství postavení zvláštního procesního subjektu a nestojí na žádné
konkrétní straně sporu. V druhém případě má státní zastupitelství postavení účastníka řízení, a
to když podává žalobu, nebo podává návrh na zahájení řízení.34
Státní zastupitelství má ovšem svou hlavní působnost v trestním řízení, které je upraveno
trestním řádem35, působnost v civilním řízení je tedy pochopitelně podstatně užší.
Státní zastupitelství vystupuje ve většině případech v nesporných řízeních. Zákonem uvedené
případy, kdy státní zastupitelství je oprávněno jednat v civilním řízení, jsou uvedeny
v ustanovení § 8 ZŘS. Státní zastupitelství zde jedná svým vlastním jménem a ne jako
organizační složka státu.
Řízení do kterých státní zastupitelství může vstoupit jako zvláštní subjekt, jsou např. ve
věcech osvojení, a to do části ve které je rozhodováno o tom, zda je třeba souhlasu rodičů
k osvojení dle § 8 odst. 1 písm. a) ZŘS. Nebo řízení, které je státní zastupitelství oprávněno
zahájit svým vlastním návrhem, např. řízení o prohlášení za mrtvého dle § 8 odst. 1 písm. e)
ZŘS.
Ve většině případů bude mít podání návrhu na zahájení řízení dle § 8 odst. 2 ZŘS pouze
doplňkovou povahu a bude využito pouze, pokud by zde z různých důvodů nepodal návrh na
zahájení řízení jiný navrhovatel, nebo řízení již nepočalo bez návrhu soudem.
Státní zastupitelství může zahájit řízení i v řízení sporném, a to dle § 42 StZast podat žalobu o
neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla
respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků.
V řízeních, kde státní zastupitelství vstoupilo do řízení, je oprávněno činit všechny úkony,
které z hlediska procesního práva příslušejí účastníkům řízení. Zejména nahlížet do soudního
spisu, podávat důkazní návrhy a vyjadřovat se k provedeným důkazům apod. Nemůže však
činit procesní úkony, které může provést jen účastník v určitém procesním postavení, tj.
dispozici s návrhem. Nemůže změnit návrh na zahájení řízení, nebo jej vzít zpět. Dále nemůže
činit úkony, které může činit jen účastník právního poměru o nějž v řízení jde. Proto státní
zastupitelství nemůže uznat nárok či uzavřít soudní smír.
Jinak tomu bude v řízeních, v kterých státní zastupitelství podalo návrh na zahájení řízení a je
v postavení účastníka řízení. Zde může disponovat s návrhem na zahájení řízení včetně
34

ŠÍNOVÁ, Renáta. § 35 [Účast státního zastupitelství]. In: SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 134.
35
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

16

změny, či zpětvzetí návrhu na zahájení řízení. Avšak stejně jako v případě, kdy má státní
zastupitelství postavení zvláštního subjektu řízení, není oprávněno činit úkony, které by mohl
činit pouze účastník právního poměru, o nějž v řízení jde.36
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) je považován stejně jako
státní zastupitelství za zvláštní subjekt v civilním řízení. Dle ustanovení § 11 ÚřStMaj a § 35a
OSŘ je Úřadu přiznána způsobilost být účastníkem řízení a procesní subjektivita.
Úřad jako organizační složka státu není právnickou osobou. Do působnosti Úřadu náleží,
kromě jiného, podat vlastním jménem návrh na zahájení civilního řízení, nebo do tohoto
řízení vlastním jménem vstoupit dle § 11 odst. 1 ÚřStMaj.
Druhá skupina zvláštních subjektů je tvořena subjekty, které v některých řízení vykonávají
pomocné funkce.37 V postavení vůči soudu i k účastníkům však plní funkci samostatnou.
Jedná se o insolvenčního správce v insolvenčním řízení dle § 21 a násl. InsZ, který je
jmenován insolvenčním soudem. Není to již správce pozůstalosti, který do roku 2014 byl
považován za zvláštní subjekt. Nyní je účastníkem řízení, a to pro určitý úsek řízení, jde-li v
něm o ustanovení správce pozůstalosti, nebo o úkony správy pozůstalosti podle § 115 ZŘS.
Od výše uvedených subjektů základních, spolu se skupinou zvláštních subjektů, odlišujeme
osoby zúčastněné na řízení, osoby, jenž nejsou účastníky řízení a řízení svým jménem
neovlivňují, např. svědek, znalec, nebo tlumočník. Subjekty, jenž tak vystupují, nemají
postavení účastníků základního ani zvláštního subjektu a jejich práva a povinnosti, nejsou ty,
o nichž se v řízení jedná.
Zúčastněné osoby se však mohou za určitých podmínek vyskytovat v řízení i v pozici
účastníků řízení. Bude se jednat o tu část řízení, kde by se projednávala náhrada hotových
výdajů a ušlého výdělku svědka za poskytnutou svědeckou výpověď, tzv. svědečné dle § 139
OSŘ. Rovněž podobně je tomu u znalců a znalečného. Svědek, který byl doposavad osobou
zúčastněnou a v řízení vykonával svou svědeckou povinnost se stává účastníkem řízení ve
fázi, kdy soud jedná o stanovení výše svědečného. Stane se tak, ale pouze za předpokladu, že
své právo na svědečné uplatnil v předepsané lhůtě. V této fázi řízení má svědek možnost
uplatnit svá procesní práva, např. podat odvolání proti rozhodnutí o odměně.

36

ŠÍNOVÁ, Renáta. § 35 [Účast státního zastupitelství]. In: SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 134.
37
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 86.
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3. Účastníci civilního řízení
Účastník řízení je základním pojmem v civilním soudním procesu. Soud bude vždy
rozhodovat o konkrétních právech a povinnostech individuálně určených osob. Není zde
přípustné, aby se jednalo o neurčitá práva a povinnosti či neindividualizované subjekty.
Samotný pojem účastníka řízení je nutno chápat v přesně vymezeném procesním slova
smyslu, nikoli v obecném smyslu toho slova. Jedná se o terminus technicus.38 Dle odborné
literatury účastníky řízení rozumíme, ty procesní subjekty, o jejichž právech a povinnostech
má soud v postavení nezúčastněného třetího subjektu rozhodnout.39
Procesní účastenství v řízení spočívá v tom, že pouze osobě účastníka řízení vznikají procesní
práva a povinnosti a pouze o jeho právech či povinnostech se jedná jak během řízení, tak i
v závěrečném rozhodnutí. Nezáleží zde na tom, jestli účastník byl opravdu fyzicky přítomen
při soudním jednání a jestli například uplatňoval svá účastnická práva prostřednictvím svého
zástupce.40
Pokud ovšem žalobce pouze tvrdí, že žalovaný má vůči němu určité povinnosti a dle
hmotného práva se ukáže, a to zpravidla až na konci řízení, že tomu tak není, žalobcova snaha
vedená zahájením řízení nebude úspěšná. Pro úspěšnost žalobce je v tomto případu potřeba,
aby žalovaný byl pasivně věcně legitimovaný.
Věcná legitimace je hmotněprávní poměr mezi účastníkem sporného řízení a projednávané
věci. Jestliže se hmotněprávní poměr týká žalobce, nazýváme ji aktivní věcnou legitimací a
týká-li se žalovaného, označuje se jako pasivní věcná legitimace.
Aktivní věcnou legitimací disponuje pouze ten žalobce, který je nositelem tvrzeného
ohroženého, či porušeného subjektivního práva. Pasivně věcně legitimován je oproti tomu
žalovaný, který má povinnost odpovídající právu žalobce.41
Případný nedostatek věcné legitimace není důvodem pro odmítnutí žaloby, nebo pro zastavení
řízení, ale důvodem pro zamítnutí žaloby. Zamítnutí žaloby je meritorním rozhodnutím, které
má povahu věci rozsouzené. Dle ustanovení § 159a odst. 4 OSŘ, jakmile bylo o věci
pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a
popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu.
38

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s.
128.
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SVOBODA, Karel, ŠÍNOVÁ, Renáta, HAMUĽÁKOVÁ, Klára a kol. Civilní proces: obecná část a sporné
řízení. Vydání 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. s.57.
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WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s.
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DRÁPAL, Ljubomír. § 90 [První definice účastníků]. In: DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád I,
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Věcná legitimace jako taková však bývá zpravidla úspěšně určena až na konci sporného
řízení, a to přesto, že věcnou legitimaci žalobce tvrdí od počátku řízení. Věcná legitimace není
podmínkou řízení, nýbrž je důležitá pro úspěšnost žaloby, a to jak žalobcova aktivní věcná
legitimace, tak pasivní věcná legitimace žalovaného.
Právní zájem účastníka na výsledku řízení je podobným právním pojmem, avšak ne totožným
s věcnou legitimací. Společným rysem právního zájmu účastníka a věcné legitimace účastníka
je, že nejsou procesní podmínkou ani podmínkou účastenství ve sporném řízení. Nicméně
právní zájem je podmínkou úspěšnosti řízení, stejně jako aktivní věcná legitimace žalobce a
pasivní věcná legitimace žalovaného. Soud rozhoduje v konkrétních případech porušení, nebo
ohrožení práva, a to za předpokladu, že výsledné rozhodnutí v řízení má konkrétní právní
význam pro právní sféru účastníka. Ten je představován požadavkem zmíněného právního
zájmu účastníka na výsledku řízení.
Dle ustanovení § 80 OSŘ, mají tzv. určovací žaloby přímo stanoveny podmínku právního
zájmu, výslovně uvedenou jako naléhavý právní zájem. Bez naléhavého právního zájmu
žalobce na požadovaném určení bude totiž řízení soudem zamítnuto. Žalobce tak musí
nejenže svůj právní zájem na určení tvrdit, ale i prokázat. Prokázat, že bez požadovaného
určení by jeho právo bylo ohroženo, nebo jeho právní postavení zůstalo nejisté.
Přestože je požadavek právního zájmu uveden pouze v ustanovení § 80 OSŘ musí jej mít
žalobce i v ostatních případech. Bez právního zájmu na výsledku řízení, nebude žalobce
úspěšný.

42

Teorie právního zájmu je postavena na zásadě, že nelze ochranu požadovat pro

jiného. Žalobce musí vždy požadovat ochranu práva pro sebe, ve svém vlastním zájmu.
Přípustné není, aby se žalobce domáhal žalobou ochrany práv pro jiného, nebo ochrany práv
obecného zájmu. Účinná procesněprávní úprava České republiky nezná totiž tzv. actio
popularis.
U tzv. určovacích žalob se Nejvyšší soud přihlásil k výkladu, dle nějž naléhavý právní zájem
na určení je dán zejména v těch případech, kde by bez tohoto určení bylo ohroženo právo
žalobce, nebo kde by se bez tohoto určení jeho právní postavení stalo nejistým. Určovací
žaloba je povahou preventivní s účelem poskytovat ochranu právu žalobce dříve, než dojde k
porušení právního vztahu nebo práva. Určovací žaloba není namístě tam, kde právní vztah
nebo právo již byly porušeny a bylo by vhodné spíše žalovat na plnění.43
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WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s.
136.
43
Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2005, sp. zn. 28 Cdo 814/2005
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Jak bylo již poznamenáno, nelze zaměňovat věcnou legitimaci a právní zájem. Nejvyšší soud
ve své bohaté judikatuře několikrát zvýraznil právě rozdíl naléhavého právního zájmu a věcné
legitimace žalobce a jejich vzájemný vztah v tzv. určovacích žalobách dle ustanovení § 80
OSŘ. Předpokladem úspěšnosti žaloby o určení zda tu právní vztah, nebo právo je či není,
spočívá v tom, že účastníci musí mít věcnou legitimaci a na požadovaném určení je naléhavý
právní zájem. Nejvyšší soud proto upřesňuje, že věcnou legitimaci v takovém řízení má ten,
kdo je účastníkem právního vztahu nebo práva, jež jsou předmětem řízení. Naléhavý právní
zájem zas vystihuje, zda podání dané určovací žaloby je vhodným prostředkem, jak se
domáhat ochrany právních zájmů žalobce, který má aktivní věcnou legitimaci vůči tomu, kdo
je k předmětnému požadovanému určení pasivně věcně legitimován.44
V jiném usnesení Nejvyšší soud nad rámec odůvodnění, jakožto soudní orgán pověřený
sjednocováním rozhodování obecných soudů opět upozorňuje na správné rozlišování mezi
aktivní věcnou legitimací a naléhavým právním zájmem. Aktivní věcná legitimace a naléhavý
právní zájem v tomto smyslu nejsou splývajícími právními pojmy a z existence jednoho nelze
bez dalšího předpokládat existenci druhého.45 Platí však, že přítomnost naléhavého právního
zájmu u žalobce je jeho aktivní věcnou legitimací podmíněna. Jinými slovy, pokud žalobce
nedisponuje aktivní věcnou legitimací, nemůže tím spíše mít ani právní zájem na
požadovaném určení. Žalobce by v tomto případě nebyl schopen prokázat, že bez tohoto
určení, které požaduje určovací žalobou se stalo jeho právní postavení nejistým, nebo bylo
jinak ohroženo.46
Na druhou stranu skutečnost, že by určitý subjekt ve výslovně uvedených řízeních neměl
aktivní věcnou legitimaci, nebrání být úspěšným žalobcem ve věci. Věcná legitimace je zde
nahrazena tzv. procesní legitimaci.
Procesní legitimací rozumíme zákonem ukotvené oprávnění domáhat se s úspěchem práva,
které dle hmotného práva danému subjektu nenáleží a ten to ani o sobě netvrdí.47 Jedná se
např. o státní zastupitelství v určitých věcech dle ustanovení § 8 ZŘS a § 35 OSŘ a dále Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož postavení je upraveno v § 35a OSŘ.
Společně s druhy civilního řízení rozlišujeme jejich účastníky. Definování účastníků řízení je
určeno legálními definicemi v jednotlivých konkrétních právních normách, jak byly uvedeny
výše.
44
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Na základě výše popsaných druhů civilního řízení a uvedených definic jejich účastníků lze
říct, že jednotně definovat účastníky řízení není možné. Jak uvádí shodně Stavinohová,
Hlavsa i Češka „jednotné vymezení pojmu účastník není v civilním řízení možné, a to zejména
pro jeho vnitřní diferenciaci.“48 Rozdílné definice umožnují obsáhnout druhové odlišnosti
jednotlivých procesů.
Účastenství pro nás nemusí být jen pojem vyjádřený legálním vymezením okruhu subjektů
řízení. O účastenství můžeme hovořit i v tzv. širším slova smyslu.49 V tom případě
zahrnujeme do účastenství i procesní instituty, které jsou s účastníky řízení spjaty a dále je
v civilním řízení rozvíjejí, nebo řeší konkrétní situace, které v procesu mohou nastat. Jedná se
o níže rozebrané procesní instituty vedlejší a hlavní intervence, přistoupení a záměny
účastníků a na závěr procesní institut procesního nástupnictví při univerzální i singulární
sukcesi.
3.1.1 Předpoklady účastenství
Při výkladu účastníků řízení je nezbytně nutné vymezit, kdo se účastníkem může stát, kdo má
způsobilost být účastníkem a kdo je vůbec schopen před soudem samostatně jednat. Proto je
nutné stanovit předpoklady účastenství, jako je způsobilost být účastníkem a jeho procesní
způsobilost.
Soudy jako státní orgány vydávají svá právně závazná rozhodnutí o konkrétních právech a
povinnostech, či konkrétních právních vztazích konkrétních osob. Z toho důvodu musí být
stejně konkrétně určeno, kdo je účastník a jeho předpoklady být účastníkem řízení.
3.1.2 Způsobilost být účastníkem
Způsobilost být účastníkem, nebo-li procesní subjektivita nám vyjadřuje, kdo se vůbec může
stát účastníkem řízení, tedy nositelem práv a povinností. Ujednání v § 19 OSŘ uvádí, že
způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost. Procesní právo zde přímo
odkazuje do práva hmotného tím, že navazuje procesní subjektivitu na právní osobnost, tzn.,
že způsobilost být účastníkem je přiznána každému s právní osobností. Práva může mít a
vykonávat jen osoba. Povinnost lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti
vymáhat, jak stanovuje § 17 ObčZ. Dle § 18 ObčZ osoba může být jak fyzická, tak právnická
48

Viz STAVINOHOVÁ, Jaruška. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Doplněk, 2003, s. 218. Srov.
ČEŠKA, Zdeněk. Občanské právo procesní. 1. vydání. Praha: Panorama, 1989, s. 105.
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SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné řízení.
Vydání 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). s.58.
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a dále také stát. Zákon může nadto přiznat způsobilost být účastníkem i někomu jinému, než
výše vyjmenovaným osobám.
Fyzické osoby
Právní osobnost a tedy i způsobilost být účastníkem mají především fyzické osoby. Fyzické
osoby mají právní osobnost již od narození. Dle § 25 ObčZ ji má dokonce i nasciturus. Na
počaté dítě se hledí jako na narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům, pouze však za
předpokladu, že se dítě narodí živé. V tomto případě hovoříme o tzv. podmíněné procesní
subjektivitě.50 Protože pouze pokud se narodí dítě živé stává se účastníkem řízení. Procesní
způsobilost zaniká podle hmotněprávní úpravy právní osobnosti smrtí, popřípadě prohlášením
za mrtvého. Soud prohlásí za mrtvou osobu, která je dlouhodobě nezvěstná a vyplývají-li z
okolností vážné pochybnosti, zda je ještě živá, ačkoli její smrt není nepochybná. Rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého zde má totožné právní účinky jako faktická smrt prokázaná
úmrtním listem.
Právnické osoby
Právnické osoby mají taktéž způsobilost být účastníkem. V ustanovení § 20 ObčZ je uvedeno,
že právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost,
nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své
činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou. Jejich právní osobnost
trvá od okamžiku vzniku právnické osoby do zániku výmazem z veřejného rejstříku.
Stát
Způsobilost být účastníkem řízení má také stát, a to z důvodu dle § 21 ObčZ, kdy se v oblasti
soukromého práva považuje za právnickou osobu.
Protože sám stát není nadán rozumovou a volní vyspělostí je zapotřebí, aby za něj v soudním
řízení vystupovala osoba, jenž bude mít způsobilost být účastníkem. Pro řízení platí zásada, že
soud zná právo a je pro něj vždy možné určit, kdo v daném řízení je k jednání za stát povolán.
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LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
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Stát proto nemůže být před soudem procesně nezpůsobilý a z toho důvodu je vyloučeno, aby
v řízení nastal nedostatek procesní podmínky. 51
Za stát před soudem vystupují jeho organizační složky. V civilním řízení za stát vystupuje
především Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad je organizační složkou
státu, jejímž základním úkolem je jednat jménem státu v řízení před soudy, rozhodci, stálými
rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány, zpracovávat právní stanoviska a plnit
další úkoly stanovené právními předpisy.
Při jednání jménem státu jednají za organizační složku osoby uvedené v ustanovení § 21a
odst. 3 OSŘ, což je vedoucí organizační složky státu, nebo jím pověřený zaměstnance
působící u této, či jiné organizační složky státu. Za Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových jedná jménem státu zaměstnanec v Úřadu zařazený, který byl pověřen
generálním ředitelem Úřadu.
Vystupování za stát a jednání jménem státu není procesním zastoupením a není zde tudíž
užívána právní úprava platná pro procesní zástupce, nicméně, kde to je s ohledem na povahu
věci možné, užije se právní úprava pro účastníky řízení. Účastníkem řízení je stát jako subjekt
práva, nikoli pouze jeho organizační složka, či osoba oprávněná jednat jménem státu.
V případě, že by osoba jednající za stát ztratila oprávnění jednat za stát, nebo zemřela, či
organizační složka státu zanikla, ustanovení § 107 OSŘ se neužije. „Nejde o případ ztráty
způsobilost být účastníkem řízení, jestliže v průběhu řízení byla zrušena organizační složka
státu, která za stát jako účastníka řízení vystupovala. Soud v takové situaci pokračuje v řízení
s organizační složkou státu, která se stala ve věci příslušnou vystupovat za stát, aniž by o tom
vydával rozhodnutí.“52 A podobně tomu bude, jestliže pověřená osoba ztratí oprávnění, či
zemře, soud bude vést řízení dále s novou oprávněnou osobou.
Pokud soud sám nezjistí z podání, že je označena organizační složka státu, která není
příslušná k tomu, aby vystupovala za stát, nebo osoba bez oprávnění a v řízení posléze za stát
vystupuje, nebo jedná neoprávněná složka, či osoba, nejedná se o překážku v řízení vedoucí
k zastavení řízení. Řízení je však stiženo vadou, která by mohla mít za následek nesprávné
rozhodnutí ve věci. Z tohoto důvodu je proti takovému případnému rozhodnutí přípustné
odvolání dle § 205 odst. 2 písm. c) OSŘ a rozhodnutí v odvolacím řízení bude odvolacím
soudem zrušeno dle § 219a odst. 1 písm. a) OSŘ.
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Zvláštní úpravu obsahuje ustanovení § 21b OSŘ, a to jednání obcí a vyšších územních
samosprávných celků (krajů). Obec a vyšší územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními
korporacemi, tzn. právnické osoby veřejného práva. Jako veřejnoprávní korporace jsou
nositelé práv a povinností a mají způsobilost být účastníkem řízení dle ustanovení § 19 OSŘ.
Pro jednání před soudem v civilním procesu je potřeba určit fyzickou osobu, která bude za ně
jednat. Taková osoba je určena procesněprávní úpravou v § 21b OSŘ. Jedná se o toho, kdo je
podle zvláštního zákona oprávněn veřejnoprávní korporaci zastupovat navenek, nebo je její
zaměstnanec, který tím byl touto osobou pověřen. Stejně jako je tomu u právnických osob a
státu, nejedná se o procesní zastoupení, ale o zvláštní institut jednání za účastníka řízení.53
Osoba, která je oprávněna navenek zastupovat obec dle § 103 OZř je její starosta. Za kraj
jedná navenek hejtman dle § 61 KZř. Hlavní město Prahu zastupuje navenek dle § 72 PrhZ
primátor hlavního města Prahy. Městskou část hlavního města Prahy zastupuje navenek
starosta městské části.
Oprávnění jednat za obec, nebo kraj vyplývá z právních předpisů. Starosta, primátor a
hejtman tak činní listinou, z nichž vyplývá jejich postavení, pověření zaměstnanci jsou
povinni soudu předložit své pověření.
Zákon předpokládá i situace, kdy subjekt, který není nositelem procesních práv a povinností,
bude mít způsobilost být účastníkem řízení.54 Typicky se jedná o státní zastupitelství, které
dle ustanovení § 35 OSŘ má procesněprávní subjektivitu k účasti na civilním řízení. Dle § 8
ZŘS může v daných řízení vstoupit do již zahájeného řízení, nebo podávat návrh na zahájení
řízení. Dalším komu zákon přiznává způsobilost být účastníkem je Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, dle § 35a OSŘ a ustanovení § 11 ÚřStMaj.55
Zákon dále přiznává možnost vystupovat v občanském soudním řízení ve většině případech
institucím (úřadům), které obecně nejsou způsobilé být nositelem procesních práv a
povinností, tudíž soud by v civilním řízení o jejich právech nebo povinnostech nemohl
rozhodovat. Příkladem může být daňový řád56 ve svém ustanovení § 10 odst. 3, kde přiznává
způsobilost být účastníkem řízení správci daně ve věcech souvisejících se správou daní.
Způsobilost být účastníkem je procení podmínkou pro řízení. Soud je ji proto povinen
zkoumat již od počátku řízení. Pokud chybí na začátku řízení jedná se o neodstranitelnou vadu
řízení a řízení musí být posléze zastaveno dle ustanovení § 104 OSŘ. Pokud se však objeví
53
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nedostatek ve způsobilosti býti účastníkem až během řízení, je možné řešit takový nedostatek
institutem procesního nástupnictví dle ustanovení § 107 OSŘ.57 Řízení se nemůže totiž
účastnit osoba, jenž nemá způsobilost být účastníkem. Soud s takovou osobou po takovém
zjištění nemůže v řízení dále pokračovat, protože by zde chyběl jeden ze základních subjektů
procesněprávního vztahu.
Odlišit od nedostatku způsobilosti být účastníkem a následném postupu zastavení řízení dle §
104 odst. 1 OSŘ je třeba situace, kdy nebyl účastník v návrhu na zahájení řízení řádně
označen. Soud při zkoumání procesních podmínek včetně způsobilosti být účastníkem řízení
vychází vždy nejprve pouze z údajů uvedených v žalobě. Ustanovení § 79 OSŘ nám
stanovuje jak má být účastník v žalobě označen. „V žalobě musejí být účastníci řízení
označeni tak, aby bylo nepochybné, kdo je účastníkem řízení, aby ho nebylo možno zaměnit s
někým jiným (s jinou osobou) a aby s ním soud mohl jednat. Fyzickou (přirozenou) osobu jako
účastníka řízení je třeba označit jménem, příjmením a bydlištěm, případně dalšími údaji
umožňujícími její přesnou identifikaci, např. datem narození, rodným číslem, adresou
zaměstnavatele či místem podnikání. Fyzickou (přirozenou) osobu jako účastníka řízení je
třeba označit jménem, příjmením a bydlištěm, případně dalšími údaji umožňujícími její
přesnou identifikaci, např. datem narození, rodným číslem, adresou zaměstnavatele či místem
podnikání“58 Pokud např. žalobce označil žalovaného pouze jménem a příjmením, nelze jej
tak přesně identifikovat a tudíž v řízení pokračovat. Soud postupem podle § 43 OSŘ vyzve
žalobce k odstranění vady, neodstraní-li žalobce vadu a nedoplní svůj návrh o další údaje
umožňující žalovaného řádně identifikovat, soud v řízení nemůže pokračovat, jelikož zde
chybí jedna strana sporu. Taková žaloba bude dle ustanovení § 43 odst. 2 OSŘ odmítnuta.59
Jak konstatoval Ústavní soud ČR o povinnosti soudu postupovat k nápravě vad podání, dle §
43 OSŘ při špatném označení žalovaného „z tvrzení v žalobě uvedených vyplývá, že
žalovaným by mohla být jak fyzická, tak i právnická osoba. Z uvedeného (jak plyne z
příslušného soudního spisu) nebylo možno spolehlivě a jednoznačně dovodit, zda účastníkem
řízení měla být jako podnikatel fyzická osoba nebo právnická osoba (jako nutný předpoklad k
tomu, aby bylo možno hodnotit určitě a nepochybně způsobilost být účastníkem řízení, když
tato způsobilost je upravena rozdílně pro osoby fyzické a osoby právnické). Za tohoto, v
naznačeném slova smyslu nejasného, stavu bylo na místě vyzvat žalobce k odstranění této
vady nesprávného podání, kdy nikoli všechny jeho náležitosti jsou uvedeny přesně, určitě a
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srozumitelně, a to postupem podle § 43 občanského soudního řádu, tedy tak, aby označení
účastníků řízení bylo jednoznačné a nevzbuzovalo žádných pochybností.“60
Může nastat však případ, kdy žalobce z objektivních důvodů nemůže vlastními silami
dostatečně identifikovat žalovaného, např. zjistit jeho bydliště. Soud je zde povinen toto
bydliště zjistit sám, popřípadě dožádat takovou informaci od jiných orgánů. Chybějící
bydliště nelze za daných specifických okolností pokládat za vadu žaloby, pro kterou by bylo
možné žalobu odmítnout.61
3.1.3 Procesní způsobilost
Procesní způsobilostí účastníka řízení se rozumí jeho schopnost vykonávat v řízení práva a
povinnosti účastníka řízení, a to v tom rozsahu, ve kterém je svéprávný. Může tak činit buď
sám, nebo prostřednictvím zástupce.62
Procesní způsobilost podle § 20 odst. 1 OSŘ patří mezi podmínky řízení na straně účastníka
řízení. Tuto podmínku zkoumá soud z úřední povinnosti. Její nedostatek, ať už je dán na
počátku řízení či vznikne po jeho zahájení, může být odstraněn zastoupením účastníka řízení
např. zákonným zástupcem, či opatrovníkem.
I zde jako u způsobilosti být účastníkem řízení, procesní právo odkazuje na hmotněprávní
úpravu a váže procesní způsobilost na rozsah svéprávnosti dle občanského zákoníku. Plná
svéprávnost fyzické osoby je nabývána zletilostí, uzavřením sňatku, nebo přiznáním
svéprávnosti před dovršením zletilosti.
Přiznání svéprávnosti je nový hmotněprávní institut upravený v § 37 ObčZ umožňující, aby
fyzické osobě starší 16 let byla přiznána soudem svéprávnost, pokud taková osoba prokáže
schopnost sama se živit a obstarávat své záležitosti. Zapotřebí pro to, aby soud takto vyhověl
návrhu nezletilého je souhlas zákonného zástupce. V ostatních případech soud vyhoví návrhu,
je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.
Nedostatek procesní způsobilosti je na rozdíl od procesní subjektivity procesně odstranitelnou
vadou. Pokud osoba má nedostatek procesní způsobilosti, musí být v řízení před soudem
zastoupena osobou, která za ni bude jednat jejím jménem a činit procesní úkony v řízení.
V praxi se především bude jednat o zákonného zástupce dítěte. Toho, kdo je zákonným
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zástupcem, určuje občanský zákoník, což jsou rodiče, nebo pokud dítě nemá žádného
z rodičů, přejímá většinu práv a povinností rodičů soudem jmenovaný poručník.
V určitých případech je zákonem daná povinnost zastoupení účastníka řízení. Jedná se o tzv.
advokátní přímus, který v civilním procesu nalezneme v ustanovení § 241 OSŘ, kde se
stanoví, že v řízení o dovolání musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem
s výjimkou těch případů, kdy má dovolatel sám právnické vzdělání. Jedná se o procesní
podmínku dle § 104 OSŘ, pokud podá dovolatel dovolání bez povinného odborného
zastoupení, soud vyzve dovolatele k odstranění tohoto nedostatku. Neodstraní-li dovolatel
nedostatek povinného zastoupení, soud řízení zastaví, o čemž musí soud dovolatele ve výzvě
poučit.
Dovolatel jako účastník dovolacího řízení musí být zastoupen jak pro sepsání dovolání, tak
v průběhu celého dovolacího řízení.63
Zástupcem dovolatele může být pouze advokát nebo notář, zastoupení jinou osobou, která by
sice měla právnické vzdělání, není v dovolacím řízení dle OSŘ přípustné, až na uvedenou
výjimku. Notář může dovolatele zastupovat pouze v řízeních a v rámci rozsahu svého
oprávnění stanoveného dle § 3 notářského řádu.64 Zastoupení jejich koncipienty není
přípustné. Podmínka povinného odborného zastoupení však bude splněna i v případě, že je
dovolatel zastoupen svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, který je advokátem nebo
notářem.65
Úprava procesní způsobilosti nezletilých v ustanovení § 31 a násl. ObčZ stanoví, že každý
nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy
přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.
Jedná se o tzv. omezenou procesní způsobilost nezletilých. Platí zde přímá úměra mezi
právním jednáním nezletilého a jeho procesní způsobilostí. Je-li nezletilý pro dané právní
jednání svéprávný, tzn. pokud má dostatečnou rozumovou a volní vyspělost, má také v tomto
rozsahu procesní způsobilost.
Jinými slovy, je-li nezletilý rozumově a volně vyspělý uzavřít kupní smlouvu ke koupi
mobilního telefonu z vlastních úspor, bude přímo úměrně procesně způsobilý v řízení o
nárocích z takové kupní smlouvy vyplývajících, např. o uplatnění reklamace zboží před
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soudem. Omezená svéprávnost nezletilého je tedy ponechána na individuálním posouzení
soudu.66
Samostatné jednání nezletilého před soudem samo o sobě však vyžaduje vyšší rozumovou
vyspělost nezletilého. Rovněž i pro soud je náročnější vést řízení s nezletilou osobou, jejíž
nedostatek věku může ztížit její účelné domáhání se práv v soudním řízení. Soud má
v takových situacích možnost postupovat dle ustanovení § 23 OSŘ, které stanoví „vyžadují-li
to okolnosti případu, může předseda senátu rozhodnout, že fyzická osoba, která není plně
svéprávná, musí být v řízení zastoupena svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, i když
jde o věc, v níž by jinak mohla jednat samostatně.“ Jedná se tedy o „pojistku“ pro případy,
kdy je jednání před soudem náročnější, než hmotněprávní jednání.67 Výklad ustanovení § 23
OSŘ však má být aplikován dle konkrétních okolností daného případu a procesní způsobilosti
daného nezletilého účastníka. Soud by se měl vyvarovat paušálního hodnocení a neaplikovat
toto ustanovení v každé věci, kde se vyskytuje nezletilý účastník. K dané problematice vydal
Nejvyšší soud rozhodnutí, které se stalo kontroverzním nejen v odborných kruzích.68 Nejvyšší
soud zde dovodil, že „nezletilá osoba ve věku třinácti let má zpravidla způsobilost k uzavření
smlouvy o přepravě osob v městské hromadné dopravě, z níž pro ni vyplývá povinnost zaplatit
stanovené jízdné, ovšem nikoli způsobilost samostatně jednat ve sporu o nároky vyplývající z
této smlouvy. Soud proto v řízení jedná s jejím zákonným zástupcem, aniž by vydal usnesení
podle § 23 OSŘ.“69 Toto rozhodnutí však dle odborné literatury naráží na ustanovení § 20
OSŘ, které nepřipouští jiného výkladu, než že rozsah svéprávnosti se rovná rozsahu procesní
způsobilosti.70
Soud tedy musí věnovat náležitou pozornost při individuálním posuzování právní způsobilosti
daného účastníka skrze jeho míru rozumové a volní vyspělosti. Důkazními prostředky by
měly být náležité znalecké posudky z oblasti pedopsychologie, odborná vyšetření nezletilého
apod. Takový postup bude mnohdy složitý pro náležité prokázání dané rozumové a volní
vyspělosti nezletilého. Soud by se takovou cestou měl ubírat spíše jen pokud nezletilý sám
nabídne důkazní prostředky k prokázání své rozpoznávací schopnosti, nebo jeho rozumová
vyspělost vyjde v řízení najevo jinak.71
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Nezletilí, kteří nemohou v řízení samostatně jednat, tzn. ti, kteří nemají takovou rozumovou a
volní vyspělost, aby mohli samostatně činit procesní úkony před soudem, musí být zastoupeni
zákonným zástupcem.
Od výše popsaného omezení procesní způsobilosti nezletilých odlišujeme tzv. částečnou
svéprávnost dle § 32 ObčZ. Částečná svéprávnost je vždy podmíněna souhlasem zákonného
zástupce. Jedná se o taková právní jednání nezletilých, k nimiž nejsou rozumově a volně
vyspělí a nemohou je činit bez souhlasu svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného
zástupce je udělován ve shodě se zvyklostmi soukromého života a má dopad pouze do sféry
hmotněprávní. Dle platné právní úpravy k částečné svéprávnosti nemáme totiž žádné
odpovídající procesní ustanovení. Šínová dochází k závěru, že pokud nezletilý byl svéprávný
jen částečně, neměl v takové věci ani procesní způsobilost.72
Nezletilí mají nadto v některých případech zákonem přiznanou procesní způsobilost nad
rámec svéprávnosti. Jedná o výslovně upravená řízení např. řízení o přiznání svéprávnosti
nezletilému dítěti, dle § 466 písm. r) ZŘS, v kterém podle ustanovení § 469 odst. 3 ZŘS má
nezletilý plnou procesní způsobilost. Svéprávnost může být přiznána nezletilému, který
splňuje podmínky dle § 37 ObčZ. Rovněž například v řízení o povolení uzavřít manželství dle
§ 368 odst. 2 ZŘS má nezletilý, který dovršil 16 let věku v řízení plnou procesní způsobilost a
bude v řízení před soudem jednat samostatně.
Svéprávnost trvá po celou dobu existence fyzické osoby od okamžiku dosažení zletilosti až do
okamžiku smrti. Svéprávnost však nemusí být přiznána fyzické osobě v plném rozsahu.
Občanský zákoník předpokládá její omezení. Taková omezení mají přímý dopad na její
procesní způsobilost a fyzická osoba tak může jednat v řízení před soudem pouze v takovém
rozsahu, v jakém není omezena její svéprávnost. V rozsahu omezení musí být fyzická osoba
zastoupena.
U cizinců se jejich procesní způsobilost řídí právním řádem státu v němž má cizinec obvyklý
pobyt, postačí však, má-li procesní způsobilost podle českého právního řádu, jak stanovuje
ustanovení § 9 MPS.
U právnických osob se právní subjektivita a svéprávnost nerozlišuje, protože u nich splývá
způsobilost být účastníkem se způsobilostí procesní. Winterová zde naopak poukazuje na
důležitost zkoumat otázku, kdo jménem právnické osoby jedná.73
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Jednání za právnickou osobu řeší ustanovení § 21 až 21b OSŘ. Zde je výčet osob, které za
právnickou osobu jednají. Fyzické osoby jednají jejím jménem a prokazují své oprávnění
listinou potvrzující postavení statutárního zástupce, či jiným oprávněním, nejde tudíž o
zastoupení. Nicméně i právnické osoby se mohou nechat zastoupit zástupcem, který se bude
prokazovat plnou mocí. Ve výčtu osob, které mohou za právnické osoby jednat se počítá i
s tím, že to mohou být i osoby další v zákoně nevyjmenované. V praxi se nejčastěji setkáváme
se statutárním orgánem, nebo pověřeným zaměstnancem, vedoucím odštěpného závodu, či
prokuristou. V jedné věci může za právnickou osobu jednat pouze jedna osoba.74
3.2 Procesní práva a povinnosti
Podle ustanovení § 18 odst. 1 OSŘ mají účastníci řízení rovné postavení. Tato zásada rovného
postavení účastníků patří nejen mezi základní zásady soudnictví, ale je rovněž pokládána za
zásadu patřící k zaručení spravedlivého procesu. Důvodně tedy nemohou být rozhodnutí
soudu, kde nebyla dodržena rovnost účastníků považována za správná. Taková rozhodnutí
bude moci nespokojený účastník úspěšně zpochybnit přípustným řádným i mimořádným
opravným prostředkem.75
Rovnost spočívá ve stejném rozložení práv a povinností účastníků, které mají vůči soudu.
Není možno, aby soud přiznal jednomu z účastníků více práv, nebo aby svévolně ukládal více
povinností a tím postavení účastníka znevýhodňoval. Takové znevýhodňování by bylo
naprosto nepřípustné a to především v souvislosti s diskriminací pro jeden z diskriminačních
důvodů.76 Zásada rovnosti účastníků platí bez rozdílu zájmu na výsledku soudního řízení.
Avšak má i své meze a to z praktických důvodů, aby nebyla zneužívána, či nebyla brána jako
rovnost absolutní. Ústavní soud upozorňuje, že „ze zásady rovnosti účastníků řízení však nelze
vyvozovat abstraktní postulát, že všichni účastníci řízení musejí v každém okamžiku řízení
současně disponovat určitým procesním prostředkem. V případě některých procesních
prostředků plyne naopak z jejich povahy a účelu, že jejich uplatnění může být v dispozici
pouze jedné strany. Tak tomu bude i v případě návrhu na předběžné opatření, neboť toto
opatření slouží k zaručení projednatelnosti nároku a účinnosti případného poskytnutí soudní
ochrany.“77 Stejně tak v dalším svém nálezu: „jestliže je soud povinen podle čl. 37 odst. 3
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Listiny základních práv a svobod a § 18 občanského soudního řádu dbát na rovné postavení
účastníků, pak z toho vyplývá povinnost zajistit jim stejné, tj. rovnocenné možnosti k uplatnění
jejich práv, ale neznamená to povinnost soudu vyhovět všem důkazním návrhům účastníka.“78
Dále ustanovení § 18 OSŘ hovoří o právu účastníka jednat před soudem v jeho mateřském
jazyce, a to prostřednictví ustanoveného tlumočníka. Právo na tlumočníka, pro ty, kteří
prohlásí, že neovládají jazyk, jímž se vede řízení stanovuje na ústavní úrovni článek 37 odst. 4
LZPS. Výklad ustanovení § 18 OSŘ z odborné literatury nám dává přehled o tom co je
myšleno pod právem účastníka řízení jednat před soudem ve svém mateřském jazyce. Jedná
se o právo činit podání ve svém mateřském jazyce, používat jej při jednání a očekávat od
soudu doručené písemnosti ve svém mateřském jazyce. To vše prostřednictvím soudem
přibraného tlumočníka, který bude tlumočit učiněná právní jednání účastníka a překládat
písemná vyhotovení rozhodnutí soudu.79
Dále zákonodárce upravuje styk osob s úřady, kteří mají jiný mateřský jazyk, než češtinu,
v zákoně o právech příslušníků národnostních menšin.80 Ustanovení § 9 zde uvádí právo na
užívání mateřského jazyka dané menšiny v úředním styku, avšak přiznává jej pouze tradičně a
dlouhodobě žijícím národnostním menšinám na území České republiky. Samotný termín
tradičních a dlouhodobě žijících národnostních menšin již v zákoně definován není.
Ustanovení § 18 OSŘ správně hovoří o právu účastníka jednat před soudem v jeho mateřském
jazyce. Je tudíž na účastníkovi, jestli tohoto práva využije, či nikoliv. Například pokud by
účastník měl jiný mateřský jazyk než český, ale přesto by český jazyk ovládal, bude možné
vést řízení bez tlumočníka a v českém jazyce. Státní příslušnost účastníka řízení pro uplatnění
práva na tlumočníka není nikterak zohledňována. V řízení před soudem se tak může ocitnout
účastník, jenž je sice českým státním občanem, ale jeho mateřštinou český jazyk není a ani jej
neovládá natolik, aby byl schopen řádně uplatňovat svá práva v soudním řízení. Navzdory
tomu, že jednou z podmínek pro udílení českého státního občanství je znalost českého jazyka,
nemělo by se to dle mého názoru dotknout práva na možnost zúčastnit se řízení s
tlumočníkem.81
Zásada rovnosti účastníků v § 18 OSŘ provádí ústavní zásadu rovnosti zakotvenou v čl. 37
odst. 3 LZPS a čl. 96 odst. 1 Úst. Ústavní zásadu rovnosti účastníků nalezneme promítnutou i
v dalších ustanoveních OSŘ, což jsou ustanovení o vedení řízení a průběhu dokazovaní,
78
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v postupu soudu v průběhu celého řízení, nebo v právu na osobní účast při jednání soudu.
Dále mimo jiné i v právu na právní pomoc v řízení před soudem.82
Právní pomoc patří k zárukám rovnosti účastníků řízení a samotnému přístupu k němu.
Základem na ústavní úrovni je čl. 37 odst. 2 LZPS přiznávající právo na právní pomoc
v každém řízení bez rozdílu, jestli se jedná o řízení trestní, či civilní. Ustanovení § 30 OSŘ
stanoví, že účastník u kterého jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků,
ustanoví mu předseda senátu na jeho žádost zástupce, a to jestliže je to nezbytně nutné k
ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka
poučit. Předseda senátu by tak měl konat u každého účastníka, u nějž přichází v úvahu
osvobození od soudních poplatků podle § 138 OSŘ. Samotné posuzování, jestli uvedené
předpoklady jsou opravdu naplněny, včetně toho, zda-li se nejedná o svévolné, nebo zřejmě
bezúspěšné uplatňování, nebo bránění práva, bude soud posuzovat až v tom případě, že
účastník skutečně o ustanovení zástupce požádá.83 V případě, že bude doručeno účastníkem
na soud podání o žádosti o ustanovení zástupce podle § 30 OSŘ, musí o ní soud rozhodnout
předtím, než učiní další úkony v řízení.84
Jak bylo již naznačeno, soud má také povinnosti vůči účastníkům řízení. Poučovací povinnost
je obecně stanovena v § 5 OSŘ, jedná se o jednu z forem procesní součinnosti mezi soudem a
účastníky. Poučovací povinnost soudu, lze rozlišit na poučovací povinnost procesního
charakteru a na poučovací povinnost o hrozícím neúspěchu v řízení podle § 118a odst. 1 až 3
OSŘ, která výjimečně může mít charakter poučení o hmotném právu, a to nelze-li
předvídatelnost soudního postupu a rozhodování zabezpečit jinak. Procesní poučovací
povinnost je možné dále dělit na již zmíněnou poučovací povinnost obecnou v ustanovení § 5
a na poučovací povinnost zvláštní.85
Soud je dle § 5 OSŘ povinen poskytovat poučení účastníkům o jejich procesních právech a
povinnostech. Poučením o hmotněprávních skutečnostech by soud mohl porušit rovnost
účastníků, a to právě zvýhodněním jednoho z nich, komu by bylo poučení poskytnuto.
Účelem poučovací povinnosti je zajistit, aby účastník měl možnost uskutečnit svá procesní
práva a povinnosti v dostatečně krátké reakční době. Povinnost soudu dát poučení,
konkretizují jednotlivá ustanovení OSŘ, jedná se o právo jednat v mateřštině podle § 18 OSŘ,
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o formální podstatě koncentrace podle § 118b odst. 1 OSŘ, o možnosti podat opravný
prostředek podle § 157 odst. 1 OSŘ atd.
Jak uvádí Nejvyššího soud ČR, soud svou poučovací povinnost musí provádět náležitě dle
potřeby stavu daného řízení. Soud nemůže na začátku řízení odkázat účastníky na zákon, aby
seznali svá procesní práva a povinnosti sami, bez toho, aby v procesu dále účastníky
poučoval. Poučovací povinnost je třeba poskytnout konkrétně, adresně a až tehdy, pokud
potřeba poučit vyjde během řízení najevo.“86
Poučovací povinnost soudu však nelze očekávat v každém případě. Soudní praxe dovozuje, že
účastník, který aktivně využil daného procesního institutu, například odvolání, bude
s takovým procesním institutem seznámen a tudíž soud ho již nebude muset poučovat o
následných možných krocích soudu. Proto po podání odvolání, odvolací soud není povinen
poučovat účastníka o tom, že dle § 214 odst. 2 může dojít k odmítnutí odvolání, aniž by soud
nařizoval jednání.87
Procesní práva a povinnosti účastníků sporného řízení se liší v určitých oblastech od práv a
povinností účastníků nesporného řízení, což vyplívá z rozdílných zásad daných řízení. Sporné
řízení je založeno mimo jiné na zásadě dispoziční. Dispoziční zásada v občanském soudním
řízení vyjadřuje, že pouze žalobce určuje, zda-li bude řízení zahájeno a co bude jeho
předmětem. Tato zásada se nám promítá do dispozičních úkonů žalobce, které rozčleňujeme
na dispozici s řízením a dispozici s předmětem řízení. Dispozičními úkony účastníků
rozumíme právo žalobce podat žalobu, v petitu vymezit předmět řízení, změnit žalobu, či
právo na její zpětvzetí atd. Na základě dispoziční zásady nazýváme žalobce také jako pána
sporu „dominus litis“.88 Dále žalovaný může podat vzájemnou žalobu, či mezi sebou mohou
účastníci v určitých případech uzavřít smír. Po rozhodnutí ve věci samé jsou účastníci
oprávněni podat opravné prostředky, či oprávněný může ve vykonávacím řízení podat návrh
na nařízení výkonu rozhodnutí. Další práva účastníků se týkají možnosti vyjadřovat se ke
všem tvrzeným skutečnostem a důkazům, podávat své návrhy a důkazy, případně namítat
podjatost soudce a další.
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Na druhé straně jsou procesní povinnosti. Mezi nejdůležitější procesní povinnost účastníka
patří povinnost starat se o proces, což je procesní aktivita, nebo-li procesní diligence.89
Procesní diligencí rozumíme povinnost účastníka součinnosti se soudem.
Povinnost součinnosti se soudem je vyjádřená v ustanovení § 6 OSŘ. Rozumí se jí jednak,
naplňování obecné a zvláštní poučovací povinnosti ze strany soudu dle ustanovení § 5 OSŘ,
ale také součinnost soudu a účastníků jako taková. Soud má nejen povinnost poučovací, ale i
povinnost dotazovací. Povinnost dotazovací musí například naplnit tehdy, když skutková
tvrzení poskytnutá účastníkem jsou zjevně nedostatečná a nelze podle nich zjistit, podle jaké
právní normy má být předmět řízení posuzován. Soud má i vysvětlovací povinnost.
Vysvětluje účastníkům z jakého důvodu po nich žádá určitou informaci a poučuje, jaké
mohou být následky jejího neposkytnutí. Nedostatečné plnění dotazovací a vysvětlovací
povinnosti ze strany soudu může mít za následek zrušení a vrácení napadeného rozhodnutí
odvolacím soudem. Stejně by tomu tak mohlo být u nedostatečného plnění poučovací
povinnosti soudu.
Tyto povinnosti soudu jsou provázány s povinnostmi účastníků, kteří mají podle § 101 odst. 1
písm. c) OSŘ dbát pokynů soudu. Dále jsou účastníci povinni tvrdit všechny pro rozhodnutí
věci významné skutečnosti a označit důkazy k prokázání svých tvrzení podle § 120 OSŘ.
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní tím pádem patří také mezi základní procesní povinnosti
účastníků. Ve sporném řízení tyto povinnosti implikují břemeno tvrzení a břemeno důkazní,
jejichž neunesení je spojeno s neúspěchem ve sporu. Pokud je tedy účastník nedostatečně
procesně aktivní, konkrétně při plnění povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní, může to mít za
následek pro daného účastníka nepříznivé rozhodnutí soudu ve věci. Tyto povinnosti
účastníka jsou odrazem obecného právní zásady vigilantibus iura („každý nechť si střeží svá
práva“) a jejím podceněním, či zanedbáním mohou v důsledku tratit na svých právech, a to
jak majetkových, tak osobních.

90

Zákon v § 101 odst. 4 OSŘ dává možnost soudu spolu

s výzvou k vyjádření účastníka o určitém návrhu, zaslat doložku, kterou účastníkovi sdělí, že
pokud se nevyjádří, bude se předpokládat, že nemá námitek.
Procesní práva a povinnosti je oprávněn vykonávat pouze procesně způsobilý účastník,
v případě procesně nezpůsobilého je vykonává prostřednictvím svého zástupce.
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Avšak i procesně způsobilý účastník má právo se nechat zastupovat zástupcem, jehož si zvolí.
Zástupce, kterého si účastník zvolí se nazývá zmocněnec a v řízení před soudem zastupuje
účastníka na základě plné moci.
3.3 Účastníci sporného řízení
Sporné řízení má svou definici účastníků v ustanovení § 90 OSŘ. Dle této zákonné definice
jsou účastníky žalobce a žalovaný, taktéž označováni jako sporné strany.91
Sporné strany, tedy dvě strany, které mají mezi sebou spor, jehož předmět autoritativně
rozhoduje nezávislý a nestranný třetí, soud. Nicméně setkáváme se s případy, kdy na jedné ze
sporných stran je více osob. V takovém případě se jedná o společenství účastníků, jenž bude
dále rozebrána v podkapitole 3.5.
Právní úprava sporného řízení, jak je uvedena výše, vychází z formálního, nebo-li procesního
pojetí. Žalobce je zde vždy ten subjekt, jenž podá žalobu a postavení žalovaného bude vždy
příslušet subjektu, který je žalobcem označen v žalobcově návrhu. Účastenství ve sporném
řízení není závislé na postavení žalobce a žalovaného ve sféře hmotného práva. Což znamená,
že postačí, pokud žalobce pouze tvrdí, že je nositelem práv a naproti tomu, že žalovaný je
nositelem tvrzených povinností v hmotněprávním smyslu.92
Určení trvání účastenství ve sporném řízení je vymezeno okamžikem doručení žaloby na soud
a okamžikem právní moci rozhodnutí soudu, jímž se řízení končí. Odborné publikace se
nicméně shodují na upřesnění počátku účastenství až na tehdy, kdy nastává procesněprávní
vztah mezi všemi subjekty řízení, mezi žalobcem, soudem a žalovaným. Čímž rozumíme
okamžik, kdy soud doručí žalobu žalovanému. 93
Skutečnost, zda-li žalobce, nebo jím označený žalovaný jsou nositelé práv a povinností dle
hmotného práva jež jsou předmětem řízení, je při vymezení okruhu účastníků podle § 90, jak
již bylo popsáno výše, zcela nerozhodná.
Jak bude soud dále postupovat po doručení žaloby, záleží na provedeném přezkumu žaloby
z hlediska náležitostí dle § 114 odst. 1 OSŘ. Procesními podmínkami se rozumí podmínky dle
§ 103 OSŘ bez nichž nemůže být vydáno rozhodnutí ve věci samé. Soud je zkoumá jak po
zahájení řízení, tak v průběhu řízení, kdy sleduje, jestli nedošlo k jejich ztrátě. Vady
procesních podmínek mohou být odstranitelné, nebo neodstranitelné. U neodstranitelných
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nedostatků procesních podmínek se postupuje dle ustanovení § 104 OSŘ a řízení se zastaví.
Proti takovému usnesení o zastavení řízení je přípustné odvolání. Stejně se postupuje pokud
se odstranitelný nedostatek procesní podmínky přes výzvy k nápravě nedaří napravit.
Dojde-li soudu žalobcovo podání o návrhu na zahájení řízení, které má nedostatky, soud
vyzve žalobce, aby podání doplnil o stanovené náležitosti, nebo jinak napravil podání, které je
nesrozumitelné, nebo neurčité a stanoví žalobci lhůtu ke splnění. Soud tak činí dle § 43 OSŘ.
Pokud žalobce přes výzvu soudu nedostatky žaloby neodstraní, soud žalobu odmítne.
Na základě nedostatků v žalobě může nastat situace, kdy žalovaný se o žalobcově podání ani
nedozví, jelikož mu jej soud nedoručil. Žalovaný sice bude označen v žalobě a teoreticky by
se měl stát účastníkem procesněprávního vztahu, avšak z důvodu nedostatků žaloby, které
přes výzvy soudu žalobce neodstranil, soud rozhodne o odmítnutí dle § 43 odst. 2 OSŘ, nebo
řízení zastaví dle § 104 odst. 2 OSŘ. Žaloba v takovém případě nebude soudem žalované
straně doručována.94
Taková situace může nastat například pro nedostatek civilní pravomoci soudu podle § 7 OSŘ,
nebo v případě, kdy soud zjistí, že v řízení je již dána překážka věci rozsouzené dle § 159a
odst. 4 OSŘ, či se o dané věci již řízení vede a je zde překážka dle § 83 OSŘ. O předmětu
řízení nebude rozhodováno a soud řízení zastaví také v případě, že žalobce nesplnil
poplatkovou povinnost k zaplacení soudního poplatku, a to ani po výzvě soudu.
Z výše uvedeného by bylo možné výslovně chápat, že se žalovaný účastníkem řízení nestane,
pokud mu nebude soudem doručena žaloba. Takové tvrzení však nelze chápat rigidně. Lze si
s úspěchem představit situaci, kdy se žalovaný dozví o již podané žalobě přímo od žalobce.
Žalovaný v tomto případě může sám zaslat soudu vyjádření k žalobě, aniž by čekal na její
doručení soudem. Tím se naplňuje trojstranný procesněprávní vztah spolu se všemi
přítomnými subjekty.95 Což potvrzuje i Svoboda ve svém komentáři, kdy připouští, že žalobu
může doručit žalovanému též žalobce. Za předpokladu prokázání doručení žaloby
žalovanému, soud by již žalobu nemusel sám doručovat.96 Svobodův názor na možnost
nedoručování žaloby soudem dokáži přijmout, i když právní úprava takový postup soudu
neupravuje. Doručením žaloby žalobcem nastane procesněprávní vztah za předpokladu, že
sama žalovaná strana na základě takového oznámení o žalobě, podá na soud své vyjádření
k žalobě, či jinak sdělí soudu přijetí a seznámení se s žalobcovým podáním. V praxi se
domnívám může být problematické, aby soud podání vyjádření k dané žalobě zaznamenal a
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přiřadil k již podanému podání žalobce. Pokud strany nebudou mít mezi sebou více sporů
vedených u téhož soudu, považuji takový vznik trojstranného procesního vztahu za možný.
Šínová a Juráš navrhují teoretické rozlišení samotného jednání soudu s žalovaným do dvou
fází. První fáze by byla ta fáze, kdy soud s žalovaným prozatím nejedná a žalovaný o
žalobcově podání není informován. Žalovaný je pouze uveden v žalobě a veškeré případné
nedostatky podání napravuje soud za součinnosti žalobce. Druhá fáze nastává v okamžiku
skutečného doručení žaloby žalovanému a ucelení trojstranného procesněprávního vztahu. Do
této fáze se subjekty dostávají v případě, že soud shledá existenci procesních podmínek pro
řízení a případné nedostatky návrhu na zahájení řízení jsou odstraněny.97
Účastenství končí zpravidla pravomocným rozhodnutím, kterým se řízení končí, což je např.
meritorní rozhodnutí, nebo usnesení o zastavení řízení. Totožnost účastníků trojstranného
procesněprávního vztahu musí být zachována po celou dobu řízení. Změny v osobách jsou
výjimečně možné na základě zákonné úpravy.98 Dle platné a účinné procesněprávní úpravy
známe takové výjimky, kdy může dojít ke změně okruhu účastníků sporného řízení postupem
záměny, nebo přistoupení účastníka během řízení dle ustanovení § 92 OSŘ. Další procesní
instituty umožňující změnu osob v řízení jsou procesní nástupnictví dle § 107 OSŘ a procesní
nástupnictví při singulární sukcesi dle § 107a OSŘ. Zmíněné procesní instituty jsou podrobně
rozebrány níže.
Je vhodné na tomto místě zmínit ještě zvláštní typ účastenství, který se může objevit i u
sporného řízení, a to účastenství jen pro určitý úsek řízení. Účastníci řízení, jsou zde osoby,
jenž jsou po většinu času trvání řízení zohledňovány pouze jako subjekty zúčastněné na řízení
a ne jako účastníci. Jedná se např. o svědka v řízení o jeho náhradě hotových výdajů a ušlého
výdělku svědka za poskytnutou svědeckou výpověď dle § 139 OSŘ, tzv. svědečné.99
3.4 Účastníci nesporného řízení
Stejně jako sporné řízení, tak nesporné řízení má své účastníky, jejichž pojetí a zákonná
definice je obsažena v § 6 ZŘS. Jedná se o tzv. druhou a třetí definici účastenství v civilním
procesu. Tzv. první definice účastníků, dle ustanovení § 90 OSŘ se uplatní pouze pro řízení
sporná. Druhá definice uvedená v § 6 odst. 2 ZŘS, nám definuje účastníky pro nesporná
řízení, která se zahajují pouze na návrh. Účastníky jsou navrhovatel a ten, kterého zákon za
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účastníka označuje. Stanoví-li ZŘS ve zvláštní části výslovně, že řízení je možné zahájit jen
na návrh, jedná se o účastenství dle tzv. druhé definice v ustanovení § 6 odst. 2 ZŘS.
Třetí definice účastníků v ustanovení § 6 odst. 1 ZŘS stanoví, že v řízení, které může být
zahájeno i bez návrhu, je účastníkem řízení navrhovatel a ten, o jehož právech nebo
povinnostech má být v řízení jednáno. Je-li tedy možné řízení zahájit i bez návrhu, jedná se o
účastenství dle tzv. třetí definice v ustanovení § 6 odst. 1 ZŘS.
Termín navrhovatel zde má stejnou podstatu jako termín žalobce ve sporném řízení. Pojmem
návrh bychom ve sporném řízení mohli označit žalobu, jelikož se jedná obecně o návrh na
zahájení řízení, avšak ve sporném řízení je takový návrh nazýván konkrétně žalobou. Druhá a
třetí definice se tedy liší tím, jestli lze řízení zahájit i bez návrhu, nebo pouze na návrh.
V řízeních nesporných, nebo jiných zvláštních řízeních je pro účastníky řízení typické, že
jejich účastenství je založeno na hmotném právu, neboť se jedná o nositele hmotného práva
nebo povinnosti, o které se v řízení jedná. Pouze účastenství navrhovatele se zakládá
výhradně procesním úkonem. Navrhovatelem se stane ten, který podá návrh na zahájení
řízení, a to bez ohledu na to, zda navrhovatel je skutečně nositelem hmotného práva, o němž
se v řízení rozhoduje. Navrhovatel nemusí být vždy účastníkem celého řízení. Navrhovatel
v nesporném, nebo zvláštním řízení dle ZŘS bude účastníkem po tu dobu, co mu bude svědčit
skutečnost, že je nositelem hmotného práva, které mu zajištuje aktivní věcnou legitimaci.
Soud v nesporných řízeních, věcnou legitimaci účastníků a její případné nedostatky zkoumá a
řeší z úřední povinnosti. V řízeních, v nichž je účastenství založeno podle tzv. druhé definice,
kterou nalezneme v § 6 odst. 2 ZŘS, je soud z úřední povinnosti povinen zkoumat, a to
v průběhu řízení, zda ten, kdo by měl být dle hmotného práva účastníkem řízení jím skutečně
je. Pokud soud shledá, že osoba, která je nositelem daného hmotného práva a má být dle
zákona účastníkem jím doposavad není, začne s ním jednat jako s účastníkem. Soud tak
provede bez vydání jakéhokoliv rozhodnutí. Naopak, zjistí-li soud v průběhu řízení, že
účastník řízení dle zákona nemá být účastníkem, protože se nejedná o subjekt, kterému by
náleželo hmotné právo zakládající účastenství, soud s ním jako s účastníkem daného řízení
nebude dále jednat. Opět tak koná bez toho, aby vydával jakékoliv rozhodnutí. Soud se o
vyloučení účastníka zmíní v odůvodnění rozhodnutí, kterým řízení o věci končí. Zdůvodní
z jakého důvodu nebyl účastníkem ten, s nímž však bylo po určitou dobu jako s účastníkem
řízení jednáno. Dále soud zdůvodní proč považoval za účastníky řízení ty, s nimiž řízení dál
vedl.100
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Taktéž v řízeních, v nichž je účastenství založeno podle tzv. třetí definice upravené
v ustanovení § 6 odst. 1 ZŘS, je soud povinen z úřední povinnosti zkoumat a jednat obdobně
jako u účastenství založeného tzv. druhou definicí. Soud tak zkoumá kdykoliv v průběhu
řízení, zda-li jsou na řízení účastni ti účastníci, kterým svědčí hmotné právo, o kterém se
v řízení jedná. Za situace, kdy soud zjistí, že subjekt, jenž by měl být účastníkem řízení, nebo
jestliže naopak soud shledá, že je v řízení účastník, jenž není nositelem předmětného
hmotného práva, bude postupovat dle ustanovení § 7 ZŘS. Soud usnesením rozhodne o
přibrání účastníka, nebo usnesením rozhodne o ukončení jeho účasti.101
3.5 Společenství účastníků
S institutem společenství účastníků se setkáme tehdy, pokud je na jedné a téže straně sporu
více osob. Hovoříme také o procesním společenství, nebo tzv. subjektivní kumulaci, či
společenství v rozepři.102 Dle definice účastníků sporného řízení je nám známo, že sporné
strany jsou žalobce a žalovaný. To ale neznamená, že na každé straně musí být zákonitě pouze
jeden účastník. Společenství účastníků může být bez rozdílu jak na straně žalobce, v takovém
případě jej nazýváme aktivní subjektivní kumulací, tak na straně žalovaného, kdy se jedná o
pasivní subjektivní kumulaci. Počet účastníků na straně žalobce, nebo na straně žalovaného
nemá však vliv na počet stran. Strany sporu máme vždy pouze dvě, stranu žalující a stranu
žalovanou.103
Společenství účastníků je procesní institut, který platí pouze pro řízení sporná. V řízení
nesporném se sice také můžeme setkat s více účastníky, ale ti nikdy nestojí proti sobě
s protichůdnými zájmy, když i o tom lze z materiálního hlediska pochybovat. Například při
řízení o výživě nezletilého dítěte, existuje zpravidla spor mezi rodiči daného dítěte. Účastníci
nesporného řízení vystupují každý samostatně.
Procesní společenství vzniká ve většině případů již od počátku řízení, kdy žalobce označí
v žalobě více žalovaných. Naopak společenství může vzniknout od počátku také na straně
žalobce, jestliže postavení žalobce má v téže věci více osob. V průběhu řízení může
společenství vzniknout na kterékoli straně sporu přistoupením, nebo záměnou účastníků dle §
92 OSŘ, či skrze procesní nástupnictví dle § 107 OSŘ tím, že namísto původního účastníka
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vstoupí do řízení více osob. Společenství může taktéž vzniknout procesním nástupnictví při
singulární sukcesi dle § 107a OSŘ, kdy právo nebo povinnost, o něž v řízení jde, přešlo, nebo
bylo převedeno na více osob. Možnost vzniku mnohosti osob na jedné straně sporu, nebo na
obou stranách sporu zároveň, je také spojením věcí soudem ke společnému řízení. Ke spojení
věcí může ve sporném řízení dojít na základě rozhodnutí soudu dle § 112 odst. 1 OSŘ, kdy
soud může v zájmu hospodárnosti spojit věci, které byly u něho zahájeny a mají stejný
skutkový základ, nebo se týkají stejného okruhu účastníků.
Zánik procesního společenství je možný stejně jako u jeho vzniku několika způsoby. Obecně
společenství zanikne pravomocným rozhodnutím, jímž řízení končí. Pravomocným
rozhodnutím ve věci zaniká účastenství jednotlivých společníků, tedy zaniká i společenství
jako celek. Soud může také rozhodnout pouze o části věci dle § 152 odst. 2 OSŘ, je-li to
účelné, tzv. částečným rozsudkem. Takovým částečným rozhodnutím může dojít ke snížení
stavu společenství na jednoho účastníka, tzn. zániku společenství.
V případech, kdy společenství nezaniká rozhodnutím soudu, jímž řízení končí, zaniká
společenství v průběhu řízení snížením počtu osob na jednu osobu na straně žalující či
žalované, a to například u procesního nástupnictví, kdy na místo společenství účastníků
nastoupí pouze jedna osoba. Zánik společenství může proběhnout i vyloučením věci
k samostatnému řízení dle ustanovení § 112 odst. 2 OSŘ. Soud může, jsou-li v návrhu na
zahájení uvedeny věci, které se ke spojení nehodí, nebo odpadnou-li důvody, pro které byly
řízení dříve soudem spojeny, některou z věcí vyloučit k řízení samostatnému.
Společenství účastníků rozlišujeme dle několika kritérií. První kritérium jsem naznačil na
počátku podkapitoly, kdy rozlišujeme aktivní kumulaci a pasivní kumulaci dle toho na jaké
straně sporu se společenství účastníků nachází. V případě, že se společenství účastníků řízení
nachází na obou stranách sporu, nazýváme jej společenství obapolné. Druhé kritérium je dle
vzniku společenství účastníků, a to na dobrovolné a nucené společenství. Dobrovolným
společenstvím rozumíme situace, kdy je jeho vznik závislý pouze na vůli účastníka, resp. na
vůli soudu z důvodu hospodárnosti řízeni, protože jinak by věc mohla být řešena ohledně
každé osoby společenství zvlášť. Oproti tomu stojí nucené společenství, které nastává
v případech, kdy jeden z účastníků má sám nedostatek věcné legitimace a lze ji napravit právě
vznikem společenství. Věcná legitimace mu ze zákona svědčí pouze ve spojení s další osobou
a jedině tak je možné úspěšně pokračovat ve sporném řízení.
Další kritérium pro třídění společenství je povaha předmětu řízení. Rozlišujeme společenství
samostatné a společenství nerozlučné. Definici samostatného společenství najdeme
v ustanovení § 91 odst. 1 OSŘ, které říká, že je-li žalobců, nebo žalovaných v jedné věci
40

několik, jedná v řízení každý z nich sám za sebe. Takové společenství je také označováno
jako formální. Na druhou stranu společenství nerozlučné máme v § 91 odst. 2 OSŘ, které je
popisováno tak, že pokud jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozsudek musí
vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, platí úkony jednoho z nich i
pro ostatní společníky.
Předmětem řízení v samostatném společenství jsou práva nebo povinnosti o kterých lze
rozhodnout samostatně vůči jednotlivým společníkům. Každý ze žalobců, kteří podali
společně žalobu je na ostatních žalobcích nezávislý. V samostatném společenství by mohl
každý žalobce podat žalobu samostatně a nic by se nezměnilo na jeho věcné legitimaci a
možnosti úspěchu ve věci. Konečný výsledek řízení tak může být pro každého samostatného
společníka rozdílný dle samostatného rozhodnutí pro každého z nich. Soud však může
rozhodnout i jedním rozhodnutím s tím, že pro každého společníka bude závazný samostatný
výrok.
Zánik samostatného společenství může však nastat také v případech mimo rozhodnutí, jímž se
řízení končí. Vyloučením věci soudem k samostatnému řízení podle § 112 odst. 2 OSŘ za
předpokladu, že jsou v návrhu na zahájení řízení uvedeny věci, které se ke spojení nehodí,
nebo odpadnou-li důvody, pro které byly věci soudem spojeny. Jako další možnost zániku
samostatného společenství je situace, kdy podá pouze jeden ze společníků odvolání. Tím
pádem pro ostatní společníky, jež nevyužili práva odvolat se v zákonné lhůtě společenství
končí, a to s nabytím právní moci rozhodnutí o ukončení řízení.
Naopak předmět řízení u nerozlučného společenství se vztahuje na všechny společníky na
jedné straně sporu rovnocenně. Rozhodující je v tomto ohledu povaha předmětu řízení dle
hmotného práva.104
Úkony jednoho ze společníků se v nerozlučném společenství vztahují i na všechny ostatní
společníky na téže straně sporu a zavazují je stejně jako, kdyby je učinili sami. Pozornost je
věnována takovým dispozičním úkonům, které by mohly způsobit újmu na právech ostatních
společníků. Jedná se o případy, kdy by chtěli společníci vzít žalobu zpět, nebo uzavřít smír a
další uvedené v § 91 odst. 2. Pro takové je zapotřebí souhlasu všech nerozlučných účastníků.
V ostatních nevyjmenovaných případech, není souhlasu všech společníků třeba. Výsledek
řízení musí vůči všem nerozlučným společníkům vyznít stejně.105
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4. Vedlejší a hlavní intervence
Vedlejší a hlavní intervence jsou další z procesních pojmů, které patří pod obecný pojem
účastenství v řízení. Samotný pojem intervence vychází z latinského „intervenire“ v překladu
znamenající „přijít, vstoupit mezi něco“.106 Dle způsobu, jakým k zásahu do probíhajícího
řízení dochází, rozlišujeme intervenci na vedlejší a hlavní. Jedná se o procesní instituty
umožňující určitým způsobem vstoupení třetím osobám do řízení, o jejichž právech nebo
povinnostech se v řízení nerozhoduje. Tyto procesní instituty náleží výhradně do sporného
řízení. Vedlejší a hlavní intervence mají své podstatné rozdíly, které jsou rozvedeny níže.
4.1 Vedlejší intervence
Vedlejší intervenci naplňuje vedlejší účastník, který vstoupí na jednu stranu sporu a bude
podporovat hlavního účastníka. Vedlejší účastník tak koná s cílem pomoci hlavnímu
účastníkovi uspět ve sporu, čímž zároveň realizuje svůj osobní právní zájem na výsledku
daného sporu. Vedlejším účastníkem může být kterákoliv právnická či fyzická osoba.107
V občanském soudním řádě je vedlejší intervence upravena v ustanovení § 93 OSŘ.
Vznik vedlejšího účastenství je podmíněn právním zájmem intervenienta na výsledku řízení.
Sic není právní zájem dále v OSŘ legálně definován, lze usuzovat, že právní zájem není
pouze zájem ekonomický, ale měl by se určitým způsobem projevit i v právním postavení
vedlejšího účastníka. Nebude se tak třeba jednat o zájem příbuzenský, jak posoudil nálezem
Ústavní soud, kdy vyloučil možnost vstupu do řízení možnému vedlejšímu účastníkovi,
z důvodu rodiněprávního vztahu. Ústavní soud uvedl: „Pokud by obecné soudy pojímaly
vedlejší účastenství takovým způsobem, jaký zaujaly v nyní řešeném případě, vytvořily by při
použité extenzivní interpretaci situaci, kdy by ve sporech na ochranu osobnosti mohly
vstupovat do řízení i celé rodiny, protože ze subjektivního hlediska mohou jejich členové
(někdy) oprávněně pociťovat možný soudní výrok úkorně ve vztahu ke své osobě.“108
Do řízení může vedlejší účastník vstoupit v kterémkoli jeho stádiu, tzn. jak v řízení před
prvním stupněm, tak v řízení o odvolání a taktéž v řízení o dovolání. Vedlejší účastník vstoupí
do řízení buď z vlastního podnětu, nebo na výzvu některého z účastníků učiněnou
prostřednictvím soudu (tzv. opověď rozepře – litis denuntiatio).
O přípustnosti vedlejšího účastenství soud rozhodne jen na návrh. Což znamená, že právní
zájem vedlejšího účastníka na výsledku řízení posuzují obecné soudy pouze v případě, jestliže
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byla námitka nepřípustnosti vedlejšího účastenství vznesena. Soud sám v tomto ohledu
nikterak iniciativně nejedná. Jakmile soud na návrh rozhodne o přípustnosti účastenství je
proti takovému usnesení možné odvolání. V případech, kdy není vznesena námitka o
přípustnosti, soud přistoupení třetí osoby pouze konstatuje a zaznamená v soudním protokolu
o řízení. Od tohoto okamžiku vzniká vedlejší účastenství.
Práva a povinnosti v řízení má vedlejší účastník stejná jako účastník strany sporu na jejímž
úspěchu má právní zájem. Soud mu doručuje veškerá rozhodnutí, předvolání k jednání, jakož
i ostatní dokumenty. Vedlejší účastník může učinit všechny úkony, které přísluší hlavnímu
účastníkovi. Z povahy věci však vyplývá, že vedlejší účastník nemůže činit dispoziční
úkony.109 Vedlejší účastník, tedy nemůže provádět dispozice s řízením např. podat zpětvzetí
žaloby, nebo dispozici s předmětem řízení např. požadovat změnu žaloby, či uznat nárok,
nebo uzavřít smír.
V případě, kdy budou úkony vedlejšího účastníka odporovat úkonům hlavního účastníka,
soud je posoudí po uvážení všech okolností. Tím se rozumí, že soud bude postupovat dle
odporujících úkonů vedlejšího účastníka, jen a pouze, pokud mohou být pro hlavního
účastníka příznivější při rozhodování soudu. Pokud soud úkon vedlejšího účastníka vyhodnotí
negativně, upřednostní úkony hlavního účastníka, protože hlavní účastník je ten, kdo je
spornou stranou a řízení tak vede.
Úkony, které vedlejší účastník činí v řízení, činí sám bez součinnosti hlavního účastníka.
Konec vedlejší intervence může nastat kdykoli i před pravomocným rozhodnutím skončení
řízení, a to, když vedlejší účastník oznámí soudu své vystoupení z řízení. Protože tím jeho
účast v řízení končí, soud zároveň rozhodne o nákladech řízení mezi vedlejším účastníkem a
ostatními účastníky.110
4.2 Hlavní intervence
Hlavní intervence je v zákoně upravena v ustanovení § 91a OSŘ. Třetí osoba, která si činí
nárok zcela, nebo částečně na věc, nebo právo, o nichž probíhá řízení mezi jinými osobami,
může až do pravomocného skončení tohoto řízení podat žalobu proti těmto účastníkům.
„Hlavní intervence je procesní institut, který umožňuje, aby třetí osoba napadla žalobou
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účastníky probíhajícího sporného řízení, jestliže touto žalobou uplatňuje své vlastní právo
k předmětu řízení.“111
Taková třetí osoba je přesvědčena, že právo, či povinnost, které jsou předmětem stávajícího
řízení, nepatří stávajícím účastníkům řízení a z toho důvodu je popírá. Hlavní intervenient je
v postavení žalobce a na stranu žalovanou jsou postaveni všichni původní účastníci řízení.112
Hlavní intervenient zahájí nové řízení (nevstupuje do stejného řízení jako je tomu u vedlejší
intervence) žalobou, kterou uplatňuje právo, nebo povinnost, které jsou předmětem jiného
řízení. Může tak učinit v kterémkoli stadiu řízení, stejně jako vedlejší intervenient, tzn. že
může podat žalobu již v řízení před prvním stupněm, tak v řízení o odvolání, a to až do
pravomocného rozhodnutí, kterým řízení končí. Pokud podá žalobu až po pravomocném
skončení řízení, bude jeho žaloba zamítnuta.
Věcná a místní příslušnost hlavní intervence je dána soudu, kde probíhá řízení, jehož předmět
řízení si nárokuje hlavní intervenient.113 Dle ustanovení § 112 OSŘ soud může obě řízení
spojit, čím se také naplňuje podstatný smysl hlavní intervence, kterým je hospodárnost řízení.
Soud tak může rozhodnout spor o právo k témuž předmětu řízení mezi více subjekty
najednou.114
V případě podání žaloby hlavního intervenienta bude soud prvně posuzovat oprávněnost
takové žaloby. Pokud žalobě vyhoví, původní žalobu se stejným předmětem řízení zamítne.
Naopak pokud shledá hlavní intervenci nedůvodnou, bude se dále zabývat stávající původní
žalobou. Soud v takovém případě rozhodne jedním rozsudkem, zamítne hlavní intervenci a
rozhodne o původní žalobě.115

5. Přistoupení a záměna účastníků
Přistoupení a záměna účastníků jsou procesní instituty náležející pouze do sporného řízení
před soudem prvního stupně. Oba tyto instituty umožňují nápravu nedostatků aktivní či
pasivní věcné legitimace zjištěné za řízení. Navíc pouze za předpokladu, že tu takový
nedostatek věcné legitimace byl již od počátku řízení. Účel těchto procesních institutů je
hospodárnost řízení, právě v těch případech, v kterých by bylo možné napravit nedostatek
věcné legitimace tím, že se okruh stávajících účastníků rozšíří přistoupením dalšího účastníka,
111
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nebo se stávající účastník zamění za jinou osobu. Hospodárnost řízení, nebo-li procesní
ekonomie je spatřována v tom, kdy nejsou z důvodu nedostatku věcné legitimace zamítány
žaloby, ale tento nedostatek je naopak napraven některým z uvedených institutů. Zabraňuje se
tímto postupem množení dalších sporů a stávající příslušný soud využije dosavadních zjištění
z existujícího řízení.116
Nutno poznamenat, že použití ustanovení o přistoupení a záměně účastníků nelze dle § 216
OSŘ použít v odvolacím řízení a ani v dovolacím řízení dle § 243b OSŘ. Stejně tak se
nepoužije úprava přistoupení a záměny účastníků na případy procesního nástupnictví uvedené
v § 107a OSŘ, kterým je věnována kapitola 6.
5.1 Přistoupení účastníků
O přistoupení účastníka se bude jednat, pokud účastník není sám věcně legitimován z toho
důvodu, že hmotné subjektivní právo nebo povinnosti mu náleží pouze ve spojení s další
osobou. Typicky se s institutem přistoupení účastníka setkáme u podílového spoluvlastnictví.
Zákonná úprava je v ustanovení § 92 odst. 1 OSŘ, kde je stanoveno, že žalobce má oprávnění
navrhnout soudu, aby do řízení přistoupil další účastník, pokud tak soud připustí. Dále se
stanoví nutnost souhlasu osoby, která má na základě návrhu žalobce do řízení přistoupit.
Souhlas přistupující osoby je však požadován pouze v případě, kdy přistupuje do řízení na
stranu žalobce a stává se tak dalším žalobcem.117 A contrario není vyžadován souhlas osoby
přistupující na stranu žalovaného.
Další podmínka pro přistoupení účastníka, kterou nacházíme v § 92 odst. 1 OSŘ je přivolení
soudu. Soud nepřivolí takového účastníka, který by neměl způsobilost být účastníkem také
pokud by jeho přistoupením byla založena nedostatečná pravomoc soudu, nebo nedostatek
jeho věcné příslušnosti, popřípadě by tím byla vytvořena překážka litispendence, či překážka
rei iudicatae.118 Taktéž soudu musí být zřejmé, čeho se žalobce návrhem na přistoupení další
osoby domáhá.
Pokud se žalobce návrhem na přistoupení další osoby domáhá nápravy nedostatku věcné
legitimace, můžeme se zabývat otázkou, zda-li by se soud měl zabývat, kterak je vůbec věcná
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legitimace k dané věci u přistupující osoby.119 Z povahy věcné legitimace, která je s jistotou
zjištěna až na konci řízení a nadto není vůbec podmínkou vzniku účastenství by tato otázka
neměla být relevantní.
Soud by neměl narušovat zásadu procesní ekonomie řízení, pokud by takové přistoupení další
osoby oddálilo rozhodnutí ve věci samé tím, že by vynutilo další rozsáhlé dokazování, soud
přistoupení dalšího účastníka nepřipustí. „Je rovněž nepřípustné, aby institut záměny
účastníka byl obcházen tím, že žalobce nejprve navrhne, aby do řízení přistoupil další
žalovaný, a pak vezme zpět žalobu proti původnímu žalovanému. Tím by se totiž eliminovala
nutnost souhlasu původně žalovaného s navrhovanou záměnou.“120
Podáním návrhu na přistoupení dochází ke vstupu třetí osoby do řízení okamžikem vyslovení
jejího souhlasu. V tomto okamžiku, kdy je nově přistoupený účastníkem řízení, je pro něj
zahájeno řízení se všemi procesními následky. Konkrétně vniká procesněprávní vztah
s účinky zahájení řízení a také dochází ke stavení běhu promlčecích a prekluzivních lhůt.
O přistoupení účastníka rozhodne soud usnesením, proti němuž je přípustné odvolání.
Usnesení se doručí účastníkům a osobě, která má do řízení přistoupit.
Stav řízení jaký tu je v době přistoupení dalšího účastníka do řízení není pro nově
přistoupeného účastníka závazný. Má-li však nově přistoupený účastník postavení
nerozlučného společníka, lze mu přičítat dosavadní úkony účastníků, které mu jsou ku
prospěchu.121

5.2. Záměna účastníka
Institut záměny účastníka je využíván v situacích, kdy některý z účastníků není od počátku
řízení vůbec věcně legitimován a věcně legitimován by nebyl ani ve spojení s jinou osobou.
Což znamená, že nebyla žalována, nebo nežaluje ta osoba, která má pasivní, nebo aktivní
věcnou legitimaci. Samotná záměna účastníka se provede tak, že původní věcně
nelegitimovaný účastník z řízení vystoupí a na jeho místo vstoupí třetí osoba s náležitým
hmotněprávním subjektivním oprávněním nebo povinností. Zákonná úprava ustanovení § 92
odst. 2 OSŘ uvádí: „Na návrh žalobce může soud se souhlasem žalovaného připustit, aby
119
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žalobce nebo žalovaný z řízení vystoupil a aby na jeho místo vstoupil někdo jiný. Má-li být
takto zaměněn žalobce, je třeba, aby s tím souhlasil i ten, kdo má na jeho místo vstoupit.“
Opět jako u institutu přistoupení je možné záměnu účastníka navrhnout pouze žalobcem.
Podobně je souhlas vyžadován u toho, kdo by měl nastoupit na místo žalobce. Dále je však
nutný souhlas k záměně účastníků všemi ostatními účastníky, či-li souhlas žalovaného.
Žalovaný, stejně tak jako žalobce, má právo požadovat, aby bylo věcně rozhodnuto, dle již
založeného procesněprávního vztahu. Účel souhlasu žalovaného je především ochrana jeho
procesního postavení v daném řízení.122
Jako poslední podmínka pro záměnu účastníků je rovnocenně jako u institutu přistoupení
účastníka potřeba přivolení soudu. Soud rozhodne o záměně účastníků usnesením. Pokud by
některá z podmínek provedení institutu záměny účastníka chyběla, k záměně nedojde a řízení
pokračuje s nezměněnými účastníky dále. Z důvodu chybějící věcné legitimace u daného
účastníka, však soud žalobu zamítne.123
Nový účastník, pro něhož konkrétně začíná zcela nové řízení, není vázán procesními úkony
účastníka, na jehož místo právě nastoupil.
Otázka nákladů řízení je zodpovězena poměrně stručně v Beckově komentáři: „Je-li
připuštěna záměna účastníka, pak zároveň tímto rozhodnutím končí v řízení účast původního
účastníka. Je proto nezbytné též rozhodnout o nákladech řízení mezi tímto vystoupivším
účastníkem a ostatními původními účastníky.“124 Praktický komentář od Lavického potvrzuje
tvrzení, že by soud měl rozhodnout o nákladech řízení mezi účastníky a tím účastníkem, který
v řízení končí. Náhradu nákladů řízení zpravidla ponese žalobce, protože svým dispozičním
jednáním způsobil, že účastníkem řízení byla osoba, která neměla věcnou legitimaci. 125

6. Procesní nástupnictví
Procesní nástupnictví, nebo-li změna účastníků, či sukcese je odlišný procesní institut od
předešlých institutů sloužící k nápravě nedostatku věcné legitimace. Procesní nástupnictví řeší
situace, kdy došlo ke změně subjektu jako nositele práv a povinností, o nějž v řízení jde.
Jinými slovy v procesním nástupnictví vstupuje nová osoba do řízení jako procesní nástupce
původního účastníka. Dle právní skutečnosti, která zapříčinila sukcesi práv a povinností
122
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účastníka na jeho právního nástupce rozlišujeme univerzální a singulární sukcesi. Nová osoba,
která vstoupila do řízení na místo původního účastníka musí přijmout stav řízení v jakém jej
dosavadní účastník zanechal a je tedy vázána všemi právními úkony původního účastníka.
6.1. Univerzální sukcese
Procesní nástupnictví dle ustanovení § 107 OSŘ upravuje situace, kdy v průběhu řízení (tzn.
po jeho zahájení a před jeho pravomocným skončením) u některého z účastníků dojde ke
ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení. Způsobilost být účastníkem zaniká u fyzických osob
jejich smrtí, nebo prohlášením za mrtvého, u právnické osoby je tomu jejím zánikem.126 Podle
ustanovení § 107 OSŘ však nelze postupovat, pokud za řízení zemře, nebo zanikne vedlejší
účastník, či jiná na řízení zúčastněná osoba.127
Úprava univerzální sukcese se použije jak ve sporných řízeních, tak v řízeních nesporných.
Neobsahuje-li zákon o zvláštních řízeních soudních zvláštní úpravu, postupuje se dle § 107
OSŘ. Rovněž se přiměřeně uplatní v řízení o výkonu rozhodnutí, jakož i v řízení
insolvenčním a v řízení podle V. části OSŘ.128
Ztráta způsobilosti být účastníkem řízení je překážkou bránící dalšímu postupu v řízení. O
procesním nástupnictví je soud povinen rozhodovat z úřední povinnosti a postarat se tak, aby
tato překážka byla odstraněna, a to i za předpokladu, že by účastníci byli sami nečinní.
V případě, že v řízení jeden z účastníků ztratí způsobilost být účastníkem, bude se soud
zabývat otázkou, zda v řízení může pokračovat s procesním nástupcem, nebo ne, či jestli je
třeba řízení přerušit. Případnými návrhy účastníků o tom, kdo je procesním nástupcem, nebo
jakými prostředky by tato skutečnost měla být soudem zjišťována, soud není vázán.129
Jak z výše uvedeného vyplývá, pro to, aby bylo postupováno podle § 107 odst. 1 OSŘ musí
dojít ke ztrátě procesní subjektivity účastníka v průběhu řízení do pravomocného skončení
věci.
Není-li možné ihned v řízení pokračovat, soud řízení přeruší. Pokud však vzniklá procesní
překážka znemožňuje ve věci samé rozhodnout, pak soud řízení zastaví. Je zřejmé, že ne ve
všech případech ztráty způsobilosti být účastníkem bude docházet k procesnímu nástupnictví.
Zákon uvádí jako rozhodující pro posouzení, zda bude možné pokračovat v řízení s právním
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nástupcem hmotněprávní povahu projednávané věci. Soud však musí při rozhodování
zohlednit i další skutečnosti, např. zda účastník vůbec má právního nástupce, protože i za
předpokladu, že právního nástupce má, neznamená to, že v řízení může pokračovat. Soud zde
musí posoudit povahu práva a jeho způsobilost přechodu na právního nástupce.
„Povahou věci se z hlediska § 107 odst. 1 věty první OSŘ rozumí hmotněprávní povaha
předmětu řízení; je třeba posoudit, zda práva a povinnosti, o něž v řízení jde, přešla (mohla
přejít) podle hmotného práva ze „zaniklého“ účastníka na někoho jiného. Umožňuje-li
povaha věci pokračování v řízení, soud dále posoudí, zda v řízení je možné pokračovat ihned
nebo zda řízení musí být přerušeno. Okolnost, zda je možné v řízení ihned pokračovat, se
odvíjí od povahy předmětu řízení a od osoby, která ztratila způsobilost být účastníkem řízení,
popřípadě též od stavu řízení, v němž jsou zjišťováni její právní nástupci.“130
Není-li možné v řízení pokračovat, soud bude postupovat dle odstavce pátého ustanovení §
107 OSŘ a řízení zastaví. Možné důvody zastavení řízení obecně vymezila např. Šínová131, a
to na čtyři obecné důvody:
a) předmětem řízení jsou taková práva a povinnosti, která na právního zástupce
nepřechází, např. právo manžela na popření otcovství dětí narozených za trvání
manželství.
b) Další možný důvod se týká řízení, v nichž je určitá skutková podstata podmíněna na
základě právních předpisů existencí určitého účastníka řízení, např. jestliže
v detenčním zařízení zemře umístěná osoba apod.
c) Situace, kdy ztrátou právní osobnosti dochází k zániku právního poměru. Výslovná
úprava takových případů byla obsažena i v zákonné úpravě OSŘ v ustanovení § 107
do konce roku 2013. Nyní ji nalezneme v § 376 a 386 ZŘS. Jedná se o následky smrti
účastníka řízení upravených v ZŘS.
d) Účastník žádného právního nástupce nemá, např. zemřelý účastník zanechal pouze
majetek nepatrné hodnoty a řízení bylo z tohoto důvodu zastaveno.
Ztratí-li způsobilost fyzická osoba ve většině případů je jejím procesním nástupcem její dědic.
ObčZ nám stanovuje dle § 1479, že dědické právo vzniká smrtí zůstavitele, nicméně dle
procesního práva musí být nejdříve soudem každá pozůstalost projednána ve zvláštním řízení
dle § 98 a násl. ZŘS. Do rozhodnutí v řízení o pozůstalosti není procesní nástupce znám,
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tudíž soud v řízení nemůže pokračovat a řízení přeruší. Pokud však hrozí nebezpečí
z prodlení, může soud pokračovat v řízení bez přerušení, a to s opatrovníkem, kterého
doposavad neznámým dědicům určil.132 Další jako možná situace, kdy by mohl soud
pokračovat dále bez přerušení řízení, pokud to povaha řízení nevylučuje je tehdy, měl-li
zůstavitel pouze jednoho dědice, do dědictví patří dostatečný majetek, nebo když je zřejmé,
který z více dědiců právo převezme.133
V případě, že dědic uplatnil výhradu soupisu, stává se právním nástupcem pouze v rozsahu, v
jakém odpovídá za dluhy zůstavitele. V tom rozsahu, v jakém přesahuje odpovědnost za dluhy
zůstavitele vyslovenou výhradu soupisu, nemá zůstavitel právního nástupce a řízení bude v
tomto přesahujícím rozsahu zastaveno, nikoliv rozhodnuto o částečném zamítnutí žaloby. A
proto v takovém případě míru odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele, bude soud zkoumat
již při rozhodování o procesním nástupnictví.134
Zvláštní úpravu procesního nástupnictví upravuje ustanovení o řízení o pozůstalosti § 121
ZŘS následovně: „Ztratí-li účastník v průběhu řízení o pozůstalosti způsobilost být
účastníkem, soud v řízení o pozůstalosti na jeho místě pokračuje s tím, kdo u soudu do
protokolu výslovně prohlásí, že je právním nástupcem tohoto účastníka, jestliže své tvrzení o
přechodu práv a povinností prokáže.“
Jak bylo výše poznamenáno, procesní nástupce účastníka při univerzální sukcesi musí
přijmout stav řízení jaký tu je v době jeho nástupu do řízení a je vázán všemi dosavadními
procesními úkony účastníka.
Právnické osoby a jejich případnou ztrátu způsobilosti být účastníkem upravuje občanský
soudní řád v ustanovení § 107 odst. 3 takto: „ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení
právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním
nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích
práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti,
o něž v řízení jde.“
Podobně jako u fyzických osob, soud bude nejprve hodnotit, zda-li může s procesním
nástupcem pokračovat ihned v řízení, či řízení přerušit, nebo v určitém případě ztráta
způsobilosti být účastníkem bude znamenat překážku bránící rozhodnutí ve věci a řízení bude
muset být soudem zastaveno.
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6.2. Singulární sukcese
U singulární sukcese na rozdíl od univerzální sukcese, nedochází k vytvoření překážky bránící
postupu řízení. Dochází zde pouze k přechodu či převodu práva nebo povinnosti, o něž v
řízení jde.
Jedná se o procesní institut sloužící k nápravě nedostatku věcné legitimace, podle mého
názoru však nesystematicky zařazen v oddílu nazvaném překážky postupu řízení, což
neodpovídá jeho účelu.
Účastník zde ztrácí věcnou legitimaci, aniž by však ztratil způsobilost být účastníkem řízení.
Nejedná se tudíž o nedostatek procesní podmínky řízení, nicméně v praxi je žádoucí, aby i
tuto hmotněprávní změnu mohl probíhající proces reflektovat.135 V případech singulární
sukcese práv nebo povinností se postupuje dle ustanovení § 107a OSŘ.
Singulární sukcesi je charakteristická dispoziční zásada. Což znamená, že zde bude nastalou
situaci dle ustanovení § 107a OSŘ řešit soud jen a pouze na návrh žalobce. Nelze k ní dojít ze
zákona, jako v případech univerzální sukcese dle § 107 OSŘ, kde by se jí soud zabýval
z úřední povinnosti.
Pokud by zde u procesního nástupnictví při singulární sukcesi žalobce nebyl aktivní, došlo by
k zamítnutí žaloby a tedy k žalobcově neúspěchu ve věci.
Singulární sukcese se uplatní pouze tam, kde je formální pojetí účastníků řízení, tzn. ve
sporném řízení. V řízeních, kde se uplatní naopak materiální pojetí účastníků, vede ztráta
věcné legitimace k zániku účastenství na řízení.136
Procesní instituty sloužící k nápravě nedostatku věcné legitimace známe již záměnu a
přistoupení účastníka do řízení. Tyto procesní instituty slouží ovšem pro rozdílné situace, kdy
věcná legitimace účastníkovi nesvědčila od samého počátku řízení. Ustanovení § 92 odst. 3
OSŘ výslovně stanovuje, že ustanovení o záměně a přistoupení účastníka se nepoužije na
případy dle § 107a OSŘ. Podstatný rozdíl mezi těmito instituty je okamžik, kdy dochází ke
ztrátě věcné legitimace účastníka, jelikož k singulární sukcesi může dojít pouze za
předpokladu, že k nedostatku věcné legitimace účastníka došlo až v průběhu řízení. Pokud by
tomu tak nebylo, musel by žalobce využít procesní instituty upravené v § 92 OSŘ. Naopak
záměna účastníka z důvodu singulární sukcese v průběhu řízení není přípustná.137

135

Např. WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ Alena a kol. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015.
s. 145.
136
SVOBODA, Karel, ŠÍNOVÁ, Renáta, HAMUĽÁKOVÁ, Klára a kol. Civilní proces: obecná část a sporné
řízení. Vydání 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. s.71.
137
SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013. s. 379.

51

Podobně jako u univerzální sukcese jsou pro sukcesi singulární stanoveny určité podmínky.
Při splnění níže rozepsaných podmínek je soud následně povinen návrhu žalobce vyhovět.138
Důvodnost singulární sukcese zakládá existence určité právní skutečnosti, s níž právní
předpisy spojují převod, nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení
jde. Prokáže-li žalobce, že k takové právní skutečnosti došlo v průběhu řízení, čímž rozumíme
po zahájení řízení a před tím, než soud věci rozhodl, soud návrhu žalobce za předpokladu
dalších podmínek vyhoví. Právní skutečnost důvodná pro přechod určitých práv a povinností
se musí týkat dosavadního žalobce a směřuje k novému účastníkovi.139
Žalobce zde tedy musí doložit právní skutečnost, na jejímž základě došlo dle jeho názoru
k přechodu, nebo převodu práv, nebo povinností spolu s důkazy, které mají sloužit k jejímu
prokázání.140
Dispoziční zásada se také promítá do nutnosti souhlasu osoby, která má nastoupit na místo
žalobce. Soud souhlas nového účastníka s jeho vstupem do řízení vyžaduje a zpravidla
souhlas dokládá žalobce již při podání návrhu dle § 107a OSŘ. Naopak soud nevyžaduje
souhlas žalovaného, či případně nového žalovaného. Za předpokladu, že by měli ve spojeném
řízení účastníci vzájemné postavení žalobců i žalovaných je každý z nich oprávněn podat
návrh na singulární sukcesi, avšak jen ohledně věci, v níž má postavení žalobce.141
Nutným předpokladem pro postup dle ustanovení pro singulární sukcesi je, že se samozřejmě
nejedná o ztrátu způsobilosti být účastníkem řízení, kterou výhradně upravuje § 107 OSŘ.
Soud rozhodne o žalobcově návrhu na singulární sukcesi usnesením, proti kterému je
přípustné odvolání. Navíc ustanovení § 238a OSŘ, připouští dovolání proti usnesení
odvolacího soudu, kterým bylo v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o vstupu do řízení na
místo dosavadního účastníka dle § 107a OSŘ.
K samotnému procesnímu nástupnictví dochází nabytím právní mocí usnesení soudu, kterým
soud vyhověl návrhu žalobce. Do právní moci usnesení může původní účastník v řízení dále
činit procesní úkony, které musí být v řízení brány na zřetel soudem i ostatními účastníky.142
Soud následně po vyhovujícím rozhodnutí pokračuje s novým účastníkem řízení, jenž musí
přijmout stav řízení, v kterém se nachází v době jeho příchodu do řízení. Nevyhoví-li soud
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návrhu žalobce, pokračuje po právní moci usnesení s původními účastníky. 143 O náhradě
nákladů řízení se mezi původními účastníky nerozhoduje.144
Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány, jak stanoví ustanovení § 107
odst. 2 in fine.
Procesní nástupnictví v případě přechodu pouze některých, práv nebo povinností, je možný i
v odvolacím stadiu řízení. Pouze však za předpokladu, že žalobce podal návrh dříve, než
odvolací soud rozhodl a také jestli tomu nebrání koncentrace řízení. Což je možné v režimu
úplné apelace. V režimu neúplné apelace bude odvolací soud moct rozhodovat, kdyby došlo
k relevantní právní skutečnosti po rozhodnutí soudu první instance, nebo pokud právní
skutečnost nastala již v řízení před soudem prvního stupně, ale k uplatnění singulární sukcese
nebude potřeba uvádět nové skutečnosti, nebo důkazy. Je však možná také situace, kdy bude
singulární sukcese v odvolacím řízení uplatněna, kdy rozhodná skutečnost sice nastala za
řízení před soudem prvního stupně, nové důkazy a skutečnosti však půjde v odvolacím řízení
použít za podmínek ustanovení § 205a odst. 1 písm. e) OSŘ, čili jako způsobilý odvolací
důvod pro nepoučení o koncentraci řízení dle § 119a odst. 1. OSŘ.145
Ustanovení § 107a OSŘ je dále možné použít i v řízení o žalobě na obnovu řízení, není jej
možné využít v řízení o žalobě pro zmatečnost, což výslovně vylučuje ustanovení § 235b
odst. 2 OSŘ. Stejně tak stanoví ustanovení § 243b OSŘ, které jej vylučuje v dovolacím řízení.
Jestliže soud prvního stupně přesto v dovolacím řízení rozhodne o návrhu žalobce dle § 107a
OSŘ, dovolací soud k takovému rozhodnutí při rozhodování o dovolání nemůže přihlížet.
Společný důvod pro nemožnost použití ustanovení o singulární sukcesi v řízení dovolacím a o
žalobě pro zmatečnost je, že se v obou řízeních vychází ze stavu, jaký tu byl v době při vydání
napadeného rozhodnutí. Z toho důvodu nelze přihlížet ke změnám věcné legitimace nastalým
po vydání napadeného rozhodnutí.
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Závěr
Platný a účinný občanský soudní řád, jakožto hlavní pramen civilního procesu prošel
mnohými novelizacemi a již po delší dobu je také uvažováno o jeho nahrazení novým
kodexem založeným bez souvztažnosti s politickým režimem. Civilní proces byl blízko
k tomu, aby se ustálil ve svém porevolučním vývoji, kdy se zákonodárce zprvu snažil o
úpravu právních norem vyhovujících

demokratickému právnímu státu. Nicméně skrze

postupné méně i více rozsáhlé novelizace dospěl do stavu jakési prozatímnosti a nyní
je nejblíže komplexní rekodifikaci od vzniku stávajícího OSŘ. Možnost vzniku nového
kodexu civilního procesu spolu s rekodifikací hmotného práva, byla zavržena a místo toho
uvedena další novelizace OSŘ. Postup zákonodárce oddělením sporného a nesporného řízení
do samostatných zákonů v zásadě nelze kritizovat, jelikož tak byl civilní proces u nás
historicky po dlouho dobu postaven a to až do roku 1950. Rozdílnost obou řízení je popsána
jak různými teoriemi, tak spatřována ve výrazně odlišných principech. Sporné řízení a úkony
jeho účastníků jsou ovlivněny dispoziční zásadou, která je určující pro počátek a průběh
sporu. Zásada oficiality a vyšetřovací je naopak u nesporného řízení, kde iniciativa je
ponechána soudu. Rozdělení úpravy sporného a nesporného řízení do dvou zákonů bylo podle
mého žádoucí pro lepší srozumitelnost a orientaci v právních předpisech a to především pro
laickou veřejnost, kde případní účastníci řízení mají být dostatečně znalí svých práv a mohli je
tak účinně uplatňovat a chránit.
Tato práce dává ucelený pohled na právní úpravu účastenství ve sporném řízení spolu
s přehledem jeho neodmyslitelných procesněprávních institutů, které jsou ve sporném řízení
účastníky využívány. Pro lepší orientaci a chápání jsem zmínil okrajově druhy civilních
procesů spolu s jejich odlišnými definicemi účastníků, a to zvlášť s orientací na rozdíly ve
sporném a nesporném řízení.
V každém řízení a nejen tam, kde mají strany spor o právo, je důležité vymezení jeho
subjektů. Definice účastníků sporného procesu se nemísí s ostatními definicemi nesporných
řízení a zůstala vhodně v občanském soudním řádě. Úvahou de lege ferenda ohledně
účastníků sporného řízení se domnívám, že je vhodné zmínit možný vývoj označení
základního pojmu „účastníci řízení“. Ve sporném řízení jakožto procesu, kde stojí proti sobě
strany sporu s protichůdnými zájmy, pojem strany značí tuto kontradiktornost výrazněji, než
pojem účastníci. Strany sporu dokonce již v dnešní době chápeme jako synonymum pro
pojem účastníci sporného řízení a z toho důvodu by případný přechod na nové pojmosloví
nemusel být zmatený. Na evropské úrovni by pojem strany řízení rozhodně zapadal do již
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vytvořeného a používaného schématu subjektů řízení dle Principů nadnárodního civilního
procesu harmonizujícího civilní proces členských států EU z roku 2004 vytvořeném z iniciace
mezinárodního institutu UNIDROIT. Subjekty řízení jsou zde označovány jako strany řízení,
(parties).
Jak jsem v práci uvedl, čeští civilní procesualisté se shodují na tom, že pokoušet se zavádět
jednotnou definici účastníků pro všechna civilní řízení není reálné. Definice účastníků řízení
jsou pro každý druh civilního procesu rozdílné a odpovídají potřebám daných řízení.
Zákonodárce by měl dle mého ponechat rozličné definice účastníků řízení, protože jedině tak
lze postihnout jejich rozdílnost a druhovou samostatnost, zejména u subjektů sporného a
nesporného řízení. Podobně vyřešit otázku, zda-li by měla být snaha kodifikovat veškerá
řízení do jednoho kodexu, nebo ponechat jednu právní normu obecného charakteru a k tomu
aplikovat další zvláštní právní předpisy, tak jak je tomu doposud. Osobně se přikláním
k variantě druhé, tedy nekodifikovat. Kodifikací všech druhů civilního procesu by jistě mimo
jiné došlo k výraznému časovému odstupu, který by ohledně nové procesněprávní úpravy
neměl být již žádoucí.
Vyjasnění a stanovení jasné koncepce nového civilního procesu také přispěje pro jeho
předvídatelnost a systémovost. Koncepce sociální, nebo-li Kleinovská, podle Franze Kleina se
osvědčila v dobrém na našem území po dlouhá desetiletí, proto by v ní mělo být pokračováno.
Jako další poznatek ve vyústění této práce je otázka jednání osob s omezenou svéprávností
v civilním procesu. Když pominu fakt, že obecná úprava nezletilých v ZŘS absentuje, tak
úprava procesní způsobilosti dle § 22 a 23 OSŘ umožňuje nezletilým být z určitého pohledu
v nejistém postavení. Je potřeba řádného aplikování § 20 a 23 OSŘ a zamezení, nebo alespoň
omezení možnosti paušálního hodnocení případů soudem dle § 23 OSŘ, kdy je v řízení
nezletilý, který by mohl jednat v řízení samostatně. Soudy musí důsledně odlišovat práva
nezletilého podat ve své věci návrh na zahájení řízení a možnost nezletilého samostatně jednat
v takovém řízení, pokud zde nezletilý bude mít potřebnou rozumovou a volní vyspělost, či-li
bude v tomto ohledu procesně způsobilý.
Závěrem si dovoluji upozornit na drobnou nesystematičnost zařazení singulární sukcese
v ustanovení § 107a OSŘ v oddílu nazvaném překážky postupu řízení. Singulární sukcese je
zařazena za procesní nástupnictví při univerzální sukcesi, avšak jako univerzální sukcese
nezpůsobuje překážku bránící postupu řízení, je navázána totiž na ztrátu věcné legitimace
účastníka. Takový nedostatek věcné legitimace se projeví až posléze v meritorním rozhodnutí
soudu. Naopak u univerzální sukcese tomu tak je a jedná se o překážku postupu řízení, jelikož
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dochází ke ztrátě procesní subjektivity a ta je procesní podmínkou řízení dle § 103 a
následující OSŘ.
Pro bezproblémový systematický výklad by bylo jistě možné toto napravit přesunutím
singulární sukcese k úpravě účastníků sporného řízení a jejich institutů v ustanoveních § 90 až
93 OSŘ, nebo v novém kodexu do příslušné části úpravy účastenství.
Singulární sukcese je spojena s otázkou věcné legitimace a dle mého názoru by neměla být
uvedena mezi ustanoveními o postupu soudu při odstraňování nedostatku procesních
podmínek.
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Abstrakt
Práce pojednává o účastnících sporného řízení a souvisejících procesních institutech.
Účastníci jsou základním subjektem civilního procesu. Jedná se o subjekt bez kterého žádné
civilní řízení nemůže probíhat. Účastníci řízení jsou rovněž jedním z pojmových znaků
civilního procesu spolu s procesněprávními vztahy a procesními úkony účastníků. Toto jsou
důvody proč má vymezení účastníků řízení tak významný vliv na celý civilní proces.
Civilní proces jako soubor právních vztahů vznikajících v důsledku postupu soudu a dalších
procesních subjektů při poskytování ochrany soukromoprávním a některým jiným vztahům
má za úkol poskytovat ochranu subjektivním právům osob. V procesu proto figurují osoby,
jejichž subjektivní práva jsou ohrožena nebo porušena.
Práce je uvedena stručným historickým vývojem pojmu účastenství až do současnosti,
uvedením vývoje občanského soudního řádu spolu s jeho změnami a dále popisem samotných
subjektů řízení, které tvoří trojstranný procesněprávní vztah a další. Pro odlišení jsou zde také
uvedeny ostatní druhy civilního řízení.
Úvodní část k samotným účastníkům je věnována předpokladům účastenství, tedy kdo se
účastníkem může stát a za jakých okolností.
Dále jsou rozebrány práva a povinnosti účastníků včetně těch vzájemně se protínajících
s procesními povinnostmi soudu a zvýrazněny odlišné zásady platné pro účastníky sporného a
nesporného řízení. Jedná se zvláště o zásadu dispoziční a zásady oficiality a vyšetřovací.
V následujících kapitolách jsou rozebrány procesní instituty náležející ke stranám sporu.
Jedná se o instituty společenství, jelikož ne vždy jsou ve sporu pouze dva účastníci. Mnohost
subjektů může existovat v řízení na obou stranách sporu. Další jsou popsány instituty, které
umožňují třetím osobám podílet se na řízení a ovlivňovat jeho výsledek. Rozebrány jsou
taktéž možnosti nápravy nedostatku věcné legitimace účastníka, který je v řízení od počátku,
nebo nastává až v jeho průběhu.
Práce zaznamenává účastenství a jeho instituty v platné a účinné právní úpravě České
republiky.
Závěr práce je věnován sumarizaci vývoje civilního procesu jako takového a úvah do
budoucna o novém kodexu civilního procesu a případných změnách.
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Resumé
This thesis deals with the topic of „Parties to contentious proceedings“. The parties involved
in the dispute represent the cornerstone of any civil proceedings. Without the parties, there
would be no civil procedure at all. The parties, the courts and other subjects make up the basic
elements of the civil proceedings. Which is also the reason why the definition of the parties
have the significant impact on the entire civil procedure.
The civil procedure can be defined as a body of law that sets out the procedure rules for
courts, disputing parties and other subjects, while defence to breached or threatened
subjective rights and lawful interests is provided.
The thesis offers a scope into the historical consequences of the concept of parties to present
form along with the development of civil procedure with its changes. Besides that there is
description of subjects who are involved in the civil procedure. For better differentiating a
proceedings of proceedings there are listed other types of civil proceedings. Especially the
contentious and non-contentious proceedings.
The introductory chapters for the parties address the issue of who can become a party to the
proceedings and what the conditions are. The conditions include, in particular, the capacity to
possess rights and duties and the capacity to enter into legal relations, which stands for the
possibility of acting before the court on one’s own and demand the protection of one’s rights.
The following chapter deals with theme of rights and obligations of the parties.
The other topic of this thesis are differences between contentious and non-contentious
proceedings, there are highlighted different legal principles applicable to parties in the
contentious and non-contentious proceedings.
This work also deals with procedural topics related to contentious proceedings. E.g. the
situation when there are multiple entities on one or the other side, or both sides for that
matter, demanding the protection of their respective rights. There are many others dealing
with the lack of procedural conditions etc. All procedural institutions are described in
accordance with the current legal framework.
The conclusion is devoted to summarize the development of civil procedure, institutions and
parties as such. Thesis is closing with thoughts regarding the future development of the new
civil procedure code and possible law changes.
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