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Úvod
Občanské soudní řízení je jednou ze záruk spravedlnosti a práva a slouží k upevňování
a rozvíjení zásad soukromého práva.1 Jeden z definičních prvků civilního procesu představují
procesní subjekty, kterými jsou především soud a účastníci řízení. 2 Právní úprava účastenství
je tedy důležitou součástí občanského práva procesního, a proto by měla být přehledná,
jednoznačná a důsledně naplňovat právo na spravedlivý proces.
Cílem této diplomové práce je zmapovat současnou právní úpravu účastenství
ve sporném řízení, zhodnotit, zda je vyhovující, a navrhnout změny, které by jí prospěly.
Z tohoto důvodu bude práce popisovat a analyzovat účinnou právní úpravu, rozebírat hlavní
problémy, srovnávat výklady a názory v odborné literatuře a zabývat se také tím, jak je
předmětná právní úprava vykládána soudy.
Přestože účastenství není novým institutem občanského soudního řízení, jedná se
o téma aktuální, neboť změny ostatních právních oblastí dopadají i na právní úpravu
účastenství. Z tohoto pohledu bylo významné přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Nová právní úprava právní osobnosti, svéprávnosti, zastoupení právnických osob,
opatrovnictví nebo nápomoci při rozhodování v hmotném právu ovlivnila i účastenství
v právu procesním. Proto je dílčím cílem práce objasnit, jak se nový kodex občanského práva
hmotného promítl do procesní úpravy a vyhodnotit, zda je taková úprava optimální.
Analýza současné právní úpravy účastenství ve sporném řízení má význam také proto,
že v blízké budoucnosti je očekáváno přijetí nového procesního kodexu. Pro vytvoření
a pochopení nové právní úpravy je nutné studium dosavadního předpisu, jeho fungování
v praxi a zdůraznění jeho slabých míst.
Práce je rozdělena do osmi kapitol podle dílčích témat, která se k problematice
účastenství ve sporném řízení vztahují. V každé kapitole je popsána a zhodnocena účinná
právní úprava a případně navrženy změny, které si daná oblast žádá.
Práce se zaměřuje na rozbor právní úpravy účastenství v nalézacím řízení sporném
a nejsou v ní zohledňována specifika řízení o incidenčních sporech v rámci insolvenčního,
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Ustanovení § 3 OSŘ.
ZOULÍK, František; WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo
procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 35.
2
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1

Účastníci sporného řízení

1.1

Obecně
Účastníci řízení jsou osoby, o jejichž právech a povinnostech se v řízení jedná

a rozhoduje. Bez účastníků nemůže existovat řízení, přičemž ve sporném řízení musí nejméně
dvě osoby vystupovat na dvou stranách sporu. Procesní účastenství nemusí být vždy spojeno
s hmotněprávním účastenstvím v právním poměru, který je předmětem řízení. V řízení ale
musí být vždy zřejmé, kdo je jeho účastníkem, neboť jen účastníkům vznikají procesní práva
a povinnosti.3
Sporné řízení je druhem řízení nalézacího. Zákon termín „sporné řízení“ neužívá, ale
tradičně se s ním lze setkat v právní nauce i v judikatuře. Sporné řízení se od nesporného
odlišuje tím, že jeho funkcí je napravit porušení práva (funkce reparační), kdežto funkcí
nesporného řízení je předejít možným sporům stanovením pevného základu právního poměru
(funkce preventivní).4 Sporné řízení ovládá princip dispoziční, projednací, volného hodnocení
důkazů a princip jednotnosti s prvky koncentrace. Sporné řízení vychází ze systému dvou
stran, přičemž osob na straně žalující anebo žalované může být více. Naopak není přípustné,
aby tatáž osoba vystupovala jako žalobce i žalovaný.
Postup řízení je dán činností jeho subjektů. Procesními subjekty, které vystupují
v každém řízení, jsou soud a účastníci řízení. Jsou to právě účastníci, na kterých záleží, zda
bude proces zahájen a jak bude postupovat. Soud je vůči nim v nadřazeném postavení v pozici
„nezúčastněného třetího“, který řeší spor mezi stranami. Někdy v řízení vystupují také další
subjekty, a to subjekty chránící veřejný nebo majetkový zájem nebo osoby zúčastněné
na řízení.
Účastníky sporného řízení jsou žalobce a žalovaný.5 Žalobce je osoba, která se
u soudu domáhá ochrany svých práv žalobou či přiznání práv, která jí mají svědčit; žalovaný
je osoba, proti které jsou tato práva v řízení uplatněna a která brání svou pozici.6 Zásadně jsou
3

WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část
první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 128.
4
ZOULÍK, František; WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo
procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 40.
5
Ustanovení § 90 OSŘ.
6
JANEK, Kryštof; TREBATICKÝ, Peter; VANČUROVÁ, Kateřina In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní
řízení (soudcovský komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. 2. vydání, doplněné a upravené.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 72.
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po celou dobu řízení účastníky ti, kdo jimi byli na jeho začátku, avšak v zákonem
stanovených případech se může okruh účastníků měnit. Účastenství se zakládá čistě
procesním způsobem,7 což znamená, že procesní označení ještě nevypovídá o legitimaci
účastníků, neboť až v samotném řízení soud posoudí, zda z hmotněprávního hlediska žalobci
svědčí tvrzené právo vůči žalovanému. Okruh účastníků tedy vymezuje žalobce a žalobce je
také tím, kdo nese riziko neúspěchu ve sporu, jestliže jím označený žalovaný není osobou,
kterou tíží tvrzená povinnost.

1.2

Věcná a procesní legitimace
Nezbytným předpokladem úspěchu žalobce v řízení je věcná legitimace účastníků

řízení. Věcná legitimace je stav vyplývající z hmotného práva.8 Aktivní věcná legitimace je
dána, jestliže žalobci svědčí tvrzené subjektivní právo. Pasivní věcná legitimace je dána,
jestliže je žalovaný nositelem tvrzené povinnosti. Je-li dána aktivní i pasivní věcná legitimace,
soud žalobě vyhoví. Nedostatek věcné legitimace tedy nemá vliv na účastenství, ale má
za následek zamítnutí žaloby.9 Věcná legitimace tedy na rozdíl od procesní způsobilosti není
zkoumána na začátku řízení, ale její zjištění je výsledkem řízení.
Výjimkou jsou případy, kdy žalobce nebo žalovaný nejsou věcně legitimování, přesto
může být žalobce v řízení úspěšný. Tento stav se nazývá procesní legitimace. V takových
případech žalobce uplatňuje nárok, který nenáleží jemu a ani to o sobě netvrdí, nebo uplatňuje
nárok vůči žalovanému, kterého netíží tvrzená povinnost a ani to žalobce netvrdí; musí však
existovat nějaký titul (zákon nebo smlouva) opravňující takového žalobce nebo žalovaného
v řízení vystupovat.10 V teorii občanského procesního práva se objevuje více definic procesní
legitimace, které však v současném vnímání procesního práva charakterizují jiné instituty
nebo vymezují procesní legitimaci neúplně, proto považuji za vyhovující právě definici
uvedenou shora. Pro srovnání, definice procesní legitimace podle Steinera a Přidala
odpovídají současné definici způsobilosti být účastníkem řízení; definice procesní legitimace
podle Drápala a judikatury Nejvyššího soudu odpovídá definici formálního vymezení
7

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. června 2010, sp. zn. 23 Cdo 1758/2010; usnesení Nejvyššího soudu
ČR ze dne 1. září 2010, sp. zn. 28 Cdo 5033/2009.
8
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. června 2005, sp. zn. 30 Cdo 629/2005; usnesení Nejvyššího soudu
ČR ze dne 22. června 2007, sp. zn. 20 Cdo 1788/2006; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2012,
sp. zn. 25 Cdo 397/2011; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. června 2005, sp. zn. 30 Cdo 629/2005;
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. června 2007, sp. zn. 20 Cdo 1788/2006.
9
DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 376-377.
10
COUFALÍK, Petr. Je ustanovení § 20 odst. 2 OSŘ opravdu legislativní zmetek? Právní rozhledy. 2017, č. 2,
s. 65.
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účastenství; Krbek, Dvořák a Winterová pojímají procesní legitimaci neúplně, ale ve stejném
významu jako Coufalík.11
Příkladem procesní legitimace ve sporném řízení je postavení státního zastupitelství,
případně nejvyššího státního zástupce podle § 35 OSŘ a Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) podle § 35a OSŘ12 nebo žaloba, kterou se postupitel
domáhá zaplacení pohledávky na dlužníkovi podle § 1886 OZ13.
Coufalík uvádí, že rámcovým zakotvením procesní legitimace je i ustanovení § 20
odst. 2 OSŘ, podle kterého má právo jednat ve věci týkající se majetku státu někdo jiný než
stát, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.14 S tímto výkladem se ztotožňuji, neboť toto
ustanovení zakotvuje právo domáhat se práv někomu odlišnému od nositele hmotného práva
(státu), což spadá do vymezení procesní legitimace. Nejedná se o zakotvení věcné legitimace,
jak uvádí někteří autoři,15 protože nositelem práv a povinností vztahujících se k majetku státu
náleží v hmotněprávní sféře nadále státu. Podle tohoto ustanovení jsou tedy procesně
legitimováni státní podniky, státní příspěvkové organizace, Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest a Státní zemědělský intervenční fond za podmínek stanovených
právními předpisy upravujícími jejich postavení.16 Lze souhlasit s tím, že toto ustanovení je
nesystematicky zařazeno u procesní způsobilosti, když upravuje procesní legitimaci. Bylo by

11

STEINER, Vilém. Základní otázky občanského práva procesního. 1. vydání. Praha: Academia, 1981, s. 239;
PŘIDAL, Ondřej In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní
řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 316; DRÁPAL, Ljubomír In: DRÁPAL, Ljubomír;
BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,
s. 584; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. září, sp. zn. 28 Cdo 1587/2002; KRBEK, Pavel in: In:
DRÁPAL, Ljubomír; BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2406; DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až
250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 377; WINTEROVÁ, Alena
In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací.
8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 137; COUFALÍK, Petr. Je ustanovení § 20 odst. 2 OSŘ opravdu
legislativní zmetek? Právní rozhledy. 2017, č. 2, s. 64-65.
12
DÁVID, Radovan In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 142, 144.
13
DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 377; DVOŘÁK, Bohumil. Kolektivní ochrana práv
a procesní legitimace. Acta Iuridica Olomucensia. 2016, vol. 11, č. 1, s. 64.
14
COUFALÍK, Petr. Je ustanovení § 20 odst. 2 OSŘ opravdu legislativní zmetek? Právní rozhledy. 2017, č. 2,
s. 65.
15
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 69; DOLEŽÍLEK, Jiří In: DRÁPAL, Ljubomír;
BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,
s. 115.
16
COUFALÍK, Petr. Je ustanovení § 20 odst. 2 OSŘ opravdu legislativní zmetek? Právní rozhledy. 2017, č. 2,
s. 65-66; ustanovení § 16 odst. 2 zákona o státním podniku, § 55 odst. 1 zákona o majetku, § 4a odst. 1 zákona
o podpoře malého a středního podnikání, § 6b odst. 1 zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu.
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rovněž vhodné změnit zákonnou formulaci tak, aby nadále nevyvolávala otázky ohledně
smyslu tohoto ustanovení.

1.3

Zásada rovnosti
Již v úvodním ustanovení občanského soudního řádu o účastnících je zakotveno, že

účastníci mají ve sporném řízení rovné postavení. Zásada rovnosti znamená, že účastníci musí
být před soudem v rovnoprávném postavení, aniž by jedna ze stran byla procesně
zvýhodněna.17 Zásada rovnosti účastníků je jedním z principů fungování soudnictví.
Ústavněprávní základ má v čl. 96 odst. 1 Ústavy, který stanoví, že všichni účastníci řízení
mají před soudem rovná práva, v čl. 1 věty první LZPS, podle kterého jsou lidé svobodní
a rovní v důstojnosti i v právech, a v čl. 37 odst. 3 LZPS zakotvujícím rovnost všech
účastníků v řízení. Také zákon o soudech a soudcích v § 4 jako jednu z hlavních zásad
činnosti soudů uvádí rovnost všech před soudem.
Na mezinárodněprávní úrovni lze nalézt zásadu rovnosti účastníků řízení v judikatuře
ESLP, kde je označována jako rovnost zbraní. V několika svých rozhodnutích18 ESLP
vysvětluje, že princip rovnosti zbraní vyžaduje, aby byla každé straně poskytnuta přiměřená
příležitost vylíčit svůj případ v podmínkách, které ji nestaví do podstatně nevýhodnějšího
postavení v porovnání s protistranou, přičemž princip rovnosti zbraní je součástí práva
na spravedlivý proces, které je zakotveno v čl. 6 EÚLP. Tento výklad je přejímán
i do judikatury českého ústavního soudu.19
Zásada rovnosti účastníků se promítá do mnoha ustanovení OSŘ, spočívá například
v právu vyjádřit se k návrhům i důkazům, v právu nahlížet do soudního spisu, v právu být
předvolán k jednání nebo v právu na doručení rozhodnutí.20 Zásada rovnosti je také
interpretačním pravidlem,21 které je nutno zohlednit při výkladu předpisů procesního práva.

17

WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část
první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 67; nález Ústavního soudu ČR ze dne
13. listopadu 2003, sp. zn. III. ÚS 202/03; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. září 2013, sp. zn. 23 Cdo
3116/2012.
18
Například Ankerl proti Švýcarsku, Nideröst-Huber proti Švýcarsku, De Haes a Gijsels proti Belgii.
19
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. ledna 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09.
20
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 25. května 1994, sp. zn. II. ÚS 74/93.
21
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 49.
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Porušení rovnosti účastníků je důvodem ke zrušení rozhodnutí [v odvolacím řízení
§ 219a odst. 1 písm. a) OSŘ, v dovolacím řízení § 243e odst. 1 OSŘ] a důvodem pro podání
žaloby pro zmatečnost (§ 229 odst. 3 OSŘ).

7

2

Předpoklady účastenství

2.1

Obecně
Předpokladem účastenství je způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost.

Způsobilost být účastníkem řízení neboli procesní subjektivita je právní způsobilost být
nositelem procesních práv a povinností.22 Způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má
právní osobnost, a také ten, komu ji zákon přiznává.23 Pojem způsobilosti být účastníkem
řízení je tedy širší než pojem právní osobnosti.24 Procesní způsobilost je způsobilost
před soudem vykonávat samostatně procesní úkony.25
Způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost a řádné zastoupení procesně
nezpůsobilého účastníka jsou podmínkami řízení.26 Nejsou-li splněny, nelze vydat rozhodnutí
ve věci samé. Zjistí-li soud nedostatek některé z podmínek řízení, je povinen učinit opatření
k jeho odstranění; pokud se jedná o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení nebo se
nedostatek nezdaří odstranit, řízení zastaví.27 Bylo-li ve věci rozhodnuto, aniž byly splněny
podmínky řízení, je dán důvod pro podání žaloby pro zmatečnost a také se jedná o vadu,
ke které přihlíží soud v odvolacím i dovolacím řízení.28 Ztratí-li osoba procesní subjektivitu
před zahájením řízení, půjde o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení a soud bude vždy
povinen řízení zastavit.29 Oproti tomu, stane-li se tak po zahájení řízení, půjde o překážku
postupu řízení a v závislosti na povaze věci bude možné v řízení pokračovat s procesním
nástupcem.30 Nedostatek procesní způsobilosti je odstranitelný tak, že bude účastník v řízení
zastoupen zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, ať už tento nedostatek vznikne
před zahájením řízení nebo v průběhu řízení.31

22

WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část
první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 130.
23
Ustanovení § 19 OSŘ.
24
DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 93.
25
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část
první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 131.
26
Ustanovení § 103 OSŘ; rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 14. prosince 1979, sp. zn. 1 Cz 134/79;
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. června 2006, sp. zn. 33 Odo 240/2005; usnesení Nejvyššího soudu ČR
ze dne 29. února 2012, sp. zn. 33 Cdo 3078/2011.
27
Ustanovení § 104 OSŘ.
28
Ustanovení § 229 odst. 1 písm. b), c) OSŘ, § 212a odst. 5 OSŘ, § 242 odst. 3 OSŘ.
29
Ustanovení § 104 odst. 1 OSŘ; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. října 2015, sp. zn. 25 Cdo
3301/2015.
30
Ustanovení § 107 OSŘ.
31
Ustanovení § 22 OSŘ, § 29 OSŘ.
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2.2

Způsobilost být účastníkem řízení

2.2.1 Procesní subjektivita fyzických osob
Vzhledem k tomu, že procesní subjektivita je vázána na právní osobnost, má fyzická
osoba procesní subjektivitu od svého narození.32 Procesní subjektivitu má i nasciturus s tím,
že může být subjektem práv a povinností, jestliže to vyhovuje jeho zájmům.33 V praxi si lze
představit, že nasciturus může být například účastníkem řízení o náhradu škody, která byla
způsobena na věci, kterou nasciturus získal darováním nebo dědictvím. V pracovněprávních
sporech vzniká procesní subjektivita zaměstnance zavázáním se k výkonu závislé práce
v základním pracovněprávním vztahu, nejdříve však dovršením 15 let.34
Procesní subjektivita fyzických osob stejně jako právní osobnost zaniká smrtí,
případně prohlášením za mrtvého.35
2.2.2 Procesní subjektivita právnických osob
Právnická osoba má právní osobnost, tedy i procesní subjektivitu od svého vzniku
do svého zániku.36 V hmotném právu je způsobilost právnických osob mít práva a povinnosti
omezena jejich právní povahou.37 Toto omezení se však neprojevuje v právu procesním,38
proto má každá právnická osoba procesní subjektivitu v každém řízení.
Právnická osoba vzniká zápisem do veřejného rejstříku nebo ze zákona, případně je
k jejímu vzniku vyžadováno rozhodnutí orgánu veřejné moci. Judikatura dovodila, že
právnická osoba vznikne na základě zákona i tak, že zákon stanoví, že určitý subjekt má
atributy právní osobnosti.39 Jejich procesní subjektivita zaniká dnem výmazu z veřejného
rejstříku nebo skončením likvidace.40

32

Ustanovení § 23 OZ.
Ustanovení § 25 OZ.
34
Ustanovení § 6 ZP a § 35 odst. 1 OZ.
35
Ustanovení § 23 OZ, § 71 odst. 2 OZ.
36
Ustanovení § 118 OZ.
37
Ustanovení § 20 odst. 1 věty druhé OZ.
38
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 58.
39
Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2009, sp. zn. 36 Co 99/2009 je Rozhodčí soud
při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR právnickou osobou.
40
Ustanovení § 185 a 186 OZ.
33
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Procesní subjektivitu mají právnické osoby soukromého i veřejného práva, právnické
osoby české i zahraniční. Účastníkem sporného řízení tak může být i cizí stát, vystupuje-li
jako právnická osoba ve věcech vyplývajících ze soukromoprávních poměrů.41
2.2.3 Procesní subjektivita přiznaná zákonem
Procesním subjektem je i ten, kdo nemá právní osobnost, ale zákon mu přiznává
procesní subjektivitu. Takovou entitou může být ve sporném řízení státní zastupitelství,
popřípadě nejvyšší státní zástupce (§ 35 OSŘ), Úřad (§ 35a OSŘ), odborová organizace
ve sporu o určení nezákonnosti výluky (§ 29 zákona o kolektivním vyjednávání), organizace
zaměstnavatelů ve sporu o určení nezákonnosti stávky (§ 21 zákona o kolektivním
vyjednávání) nebo správce daně ve věcech souvisejících se správou daní (§ 10 odst. 3
daňového řádu). Judikatura dovodila, že účastníkem řízení může být také krajský úřad
ve sporech vyplývajících ze smluv o poskytování dotací, neboť zákon přiznává krajskému
úřadu postavení smluvní strany způsobilé takovou smlouvu uzavřít.42
Z těchto procesních subjektů občanský soudní řád předvídá účast na řízení státního
zastupitelství a Úřadu. Občanský soudní řád odkazuje na zvláštní úpravu, která stanoví
případy, kdy státní zastupitelství a Úřad mohou podat návrh na zahájení občanského soudního
řízení nebo do řízení vstoupit.
Působnost státního zastupitelství je vymezena v zákoně o státním zastupitelství. Podle
§ 5 odst. 1 tohoto zákona je státní zastupitelství oprávněno podat návrh na zahájení
občanského soudního řízení nebo do tohoto řízení vstoupit pouze v zákonem stanovených
případech. Je nutné mít na paměti, že státní zastupitelství je určeno k zastupování státu
při ochraně veřejného zájmu,43 proto podmínka veřejného zájmu musí být dána, aby státní
zastupitelství mohlo vystupovat v řízení. Role státního zastupitelství v civilním řízení je
významná především v nesporných a insolvenčních řízeních, ve sporných řízeních je těchto
případů méně. To odpovídá podstatě sporného řízení, které je klasicky ovládáno zásadou
projednací, a proto je vstup státu do tohoto řízení nevhodný.44

41

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2008, sp. zn. 21 Cdo 2215/2007.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. března 2012, sp. zn. 33 Cdo 2727/2010.
43
Ustanovení § 1 odst. 1 zákona o státním zastupitelství.
44
JANEK, Kryštof; JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář).
Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 2. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.,
2016, s. 251.
42
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Státní zastupitelství je oprávněno podat návrh na zahájení sporného řízení
podle ustanovení § 42 zákona o státním zastupitelství o neplatnost smlouvy o převodu
vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující
volnost jejich účastníků, podle § 21 a 29 zákona o kolektivním vyjednávání o určení
nezákonnosti stávky nebo výluky a podle § 93 ZOK o zrušení obchodní korporace.
Ve věcech, jejichž zahájení iniciuje, je státní zastupitelství účastníkem řízení a je oprávněno
činit všechny úkony (včetně změny nebo zpětvzetí žaloby) kromě těch, které může činit pouze
účastník právního poměru, o nějž v řízení jde (například uznat nárok).45 Jelikož je v těchto
řízeních státní zastupitelství účastníkem, je oprávněno podat kromě odvolání (§ 203 odst. 2
OSŘ) a žaloby pro zmatečnost (§ 231 odst. 2 OSŘ) i dovolání a žalobu na obnovu řízení
za podmínek, za jakých to zákon dovoluje všem účastníkům.46 Rozsudek Nejvyššího soudu
ČR ze dne 27. listopadu 2008, sp. zn. 29 Cdo 1506/2007 vyslovuje právní názor, že státní
zastupitelství není oprávněno podat dovolání, ale mám za to, že se v něm vyslovený právní
názor vztahuje pouze na řízení, do nichž státní zastupitelství vstupuje. V řízení, kde státní
zastupitelství vystupuje jako účastník, musí mít všechna práva účastníka řízení, tedy i právo
podat dovolání.
Oproti tomu pokud státní zastupitelství pouze do řízení vstupuje, je zvláštním
procesním subjektem, nikoli účastníkem řízení.47 Jako zvláštní procesní subjekt je oprávněno
činit úkony, které příslušejí účastníkům, kromě úkonů dispozičních a úkonů, které může činit
pouze účastník právního poměru, o nějž v řízení jde.48 Jelikož není účastníkem řízení, nemůže

45

ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 136; JANEK, Kryštof; JIRSA, Jaromír In: JIRSA,
Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu.
2. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 252.
46
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 136; DOLEŽÍLEK, Jiří In: DRÁPAL, Ljubomír;
BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,
s. 208.
47
DÁVID, Radovan In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 142; ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK,
Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,
s. 134; WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část
první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 86.
48
DÁVID, Radovan In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 142; ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK,
Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,
s. 135; JANEK, Kryštof; JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský
komentář). Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 2. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer
ČR, a.s., 2016, s. 252; WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo
procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 86.
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podat dovolání ani žalobu na obnovu řízení, protože tak zákon výslovně nestanoví.49 Přestože
vstup do sporného řízení současná právní úprava státnímu zastupitelství neumožňuje,
považuji za relevantní toto vysvětlení uvést pro účely porovnání s postavením Úřadu v řízení
popsaným níže.
Rozlišení postavení státního zastupitelství v řízeních, do nichž vstupuje a která
zahajuje, vcelku jednomyslně vymezuje odborná literatura, jak je výše uvedeno, přestože
ustanovení § 35 odst. 2 OSŘ příliš zřetelně formulováno není. Z textace „v takovém řízení“ by
se mohlo zdát, že rozsah omezení úkonů, které může státní zastupitelství učinit, je stejný,
ať už státní zastupitelství figuruje jako účastník nebo jako zvláštní procesní subjekt. Přitom
z povahy účastenství vyplývá, že omezení je širší, jestliže státní zastupitelství do řízení pouze
vstupuje (například nemůže vzít žalobu zpět). Rozsah úkonů, které je oprávněno činit jako
účastník řízení, je totiž zřejmý již z povahy účastenství.
Na okraj uvádím, že odkaz na nejvyššího státního zástupce v ustanovení § 35 odst. 1
OSŘ nemá ve sporném řízení využití, neboť podle současné úpravy může nejvyšší státní
zastupitelství vstoupit pouze do řízení o uznání některých cizích soudních rozhodnutí podle
§ 51 odst. 2 ZMPS.
Úřad je orgánem České republiky, který mimo jiné jedná v řízení před soudy a plní
úkoly stanovené zákonem o Úřadu a zvláštními právními předpisy.50 Úřad může v řízeních
vystupovat pouze tehdy, je-li doložen majetkový zájem státu. Kromě případů, kdy Úřad
v řízení vystupuje za stát, může být Úřad sám účastníkem řízení. Ustanovení § 35a OSŘ
stanoví, že v případech stanovených zvláštním předpisem může Úřad podat návrh na zahájení
řízení nebo do řízení vstoupit.
Ustanovení § 11 odst. 1 zákona o Úřadu vymezuje, že Úřad může podat návrh
na zahájení řízení nebo vstoupit do řízení o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví věci
nebo cenných papírů. Obdobně jako státní zastupitelství i Úřad se stává účastníkem řízení
v případě, že podává návrh na zahájení řízení, a zvláštním procesním subjektem, pokud

49

DÁVID, Radovan In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 143; ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK,
Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,
s. 137.
50
Ustanovení § 1 zákona o Úřadu.
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do řízení vstupuje.51 V zákoně je navíc výslovně uvedeno, že pro tato řízení má Úřad
způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost.
Vzhledem k tomu, že postavení státního zastupitelství a Úřadu jako subjektů
občanského soudního řízení je upraveno obdobně, není dán důvod pro odlišnou formulaci
ustanovení § 35 odst. 2 OSŘ a ustanovení § 35a odst. 2 OSŘ. Současná podoba ustanovení
§ 35 odst. 2 OSŘ je ve srovnání s § 35a odst. 2 OSŘ matoucí. Do budoucna bude vhodné
změnit ustanovení § 35 odst. 2 OSŘ tak, že bude vymezovat rozsah oprávnění státního
zastupitelství pouze v případech, kdy do řízení vstoupí.
2.2.4 Zjišťování procesní subjektivity účastníků
Jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly, procesní subjektivita je podmínkou řízení,
proto je nutné už na počátku řízení zjistit, zda má entita označená v žalobě způsobilost být
účastníkem řízení či nikoli. V praxi může být obtížné rozlišit případy, kdy účastník nemá
procesní subjektivitu a kdy je účastník, který má procesní subjektivitu, pouze chybně označen.
Účastníci řízení musí být v žalobě řádně označeni v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 OSŘ.
Pokud tomu tak není, soud účastníka vyzve k opravení nebo doplnění podání nebo řízení
zastaví.
Pokud je účastník nesprávně označen, soud zkoumá, zda z obsahu žaloby vyplývá,
že účastníkem má být osoba s procesní subjektivitou. Uplatní se tzv. teorie projevu, podle
které není na rozdíl od hmotněprávní úpravy rozhodná vůle účastníka, ale její projev.52
V souladu s ustanovením § 41 odst. 2 OSŘ se úkon posuzuje podle svého obsahu, nikoli
pouze podle svého označení. Pokud z obsahu žaloby vyplývá, že záměrem bylo označit
účastníka s procesní subjektivitou, je soud povinen účastníka vyzvat k opravě podání podle
§ 43 odst. 1 OSŘ. Pokud však je však účastník bez procesní subjektivity v žalobě řádně
označen, soud řízení zastaví podle § 104 odst. 1 OSŘ.53

51

DÁVID, Radovan In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 144; ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK,
Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,
s. 138-139.
52
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část
první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 171.
53
Shodně DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné.
Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 97-98; ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel;
SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2013, s. 61; DOLEŽÍLEK, Jiří In: DRÁPAL, Ljubomír; BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I.
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V minulosti docházelo k formalistickému postupu soudů, kdy byla zastavována řízení
z důvodu nedostatku aktivní či pasivní legitimace v případě, že účastník nesprávně označil
jiného účastníka řízení, a to bez předchozí výzvy k opravě podání. Tyto postupy byly
postupně překonány judikaturou. Významným rozhodnutím v této problematice je nález
Ústavního soudu ČR ze dne 6. dubna 2004, sp. zn. IV. ÚS 22/03, který vyslovil právní názor,
že pokud je v podání označen někdo, kdo nemůže být účastníkem, a z obsahu žaloby je
zřejmé, že žaloba směřuje proti někomu, kdo účastníkem řízení být může, je povinností soudu
účastníka vyzvat k odstranění vady podle § 43 odst. 1 OSŘ, protože zastavení řízení
bez poskytnutí možnosti vadu odstranit by bylo příliš formalistickým postupem, který je
v rozporu s právem na spravedlivý proces.54 Naopak je-li z obsahu podání nepochybné,
že nejde o nepřesnost účastníka a žaloba směřuje proti někomu, kdo nemůže být účastníkem
řízení, nebo pokud má žalobce prokazatelnou vědomost o tom, že v daném případě nemůže
uplatnit nárok proti někomu bez procesní subjektivity a z obsahu žaloby se nepodává,
že ve skutečnosti chtěl uplatnit nárok proti procesnímu subjektu, soud řízení zastaví z důvodu
nedostatku podmínek řízení podle § 104 odst. 1 OSŘ.55

2.3

Procesní způsobilost

2.3.1 Procesní způsobilost fyzických osob
Ustanovení § 20 odst. 1 OSŘ stanoví, že každý může před soudem jako účastník
samostatně právně jednat v tom rozsahu, v jakém je svéprávný. Plnou svéprávnost fyzická
osoba může nabýt dovršením osmnáctého roku věku, přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením
manželství.56 V pracovněprávních vztazích vzniká procesní způsobilost zaměstnance
zavázáním se k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu, nejdříve však
dovršením 15 let.57 Procesní způsobilost také může být upravena speciálně pouze pro určitá
řízení, tak je tomu například v řízení o povolení uzavřít manželství, ve kterém má nezletilý
§ 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 108; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne
6. srpna 2012, sp. zn. 28 Cdo 2998/2011.
54
Tento právní názor se uplatňuje i v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 20. října 2004, sp. zn. III. ÚS 389/04;
v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 7. dubna 2005, sp. zn. I. ÚS 286/03; v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne
9. dubna 2009, sp. zn. III. ÚS 2690/08; v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 1. prosince 2011, sp. zn. II. ÚS
1473/11; v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. března 2012, sp. zn. 31 Cdo 2847/2011; v usnesení
Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 4393/2011; v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne
4. srpna 2015, sp. zn. 26 Cdo 2799/2015.
55
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. února 2004, sp. zn. 33 Odo 1002/2003; usnesení Nejvyššího soudu
ČR ze dne 31. července 2008, sp. zn. 20 Cdo 2071/2008; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. listopadu
2005, sp. zn. 22 Cdo 2611/2005; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. července 2009, sp. zn. 25 Cdo
1948/2009.
56
Ustanovení § 30 OZ.
57
Ustanovení § 6 ZP a § 35 odst. 1 OZ.
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starší 16 let plnou procesní způsobilost.58 Zákon stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že
nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je svéprávný v rozsahu přiměřeném rozumové
a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.59 Procesní způsobilost tedy nezletilí nabývají
postupně s přibývající vyspělostí. Svéprávnost člověka je možné omezit soudním
rozhodnutím.60
Dále občanský zákoník stanoví zvláštní případy svéprávnosti, kdy je nezletilý, který
není plně svéprávný, schopen samostatně právně jednat. Děje se tak při udělení souhlasu
zákonným zástupcem ve shodě se zvyklostmi soukromého života k určitému právnímu
jednání nebo k dosažení určitého účelu, při udělení souhlasu zákonným zástupcem
k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti
a při výkonu závislé práce nezletilým; nikdy však není nezletilý způsobilý samostatně jednat
v záležitostech, pro které by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu.61 V odborné
literatuře se objevuje názor, že v případě nabytí svéprávnosti nezletilého na základě udělení
souhlasu zákonným zástupcem ve shodě se zvyklostmi soukromého života k určitému
právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu, nenabývá nezletilý současně procesní
způsobilost, jelikož takové jednání zřejmě nelze podřadit pod zvyklosti soukromého života
a souhlas zákonného zástupce má pouze hmotněprávní účinky.62 Ztotožňuji se zejména s tím,
že účast v soudním řízení nelze podřadit pod termín „zvyklosti soukromého života“, proto
v tomto případě nezletilý nebude mít procesní způsobilost. V ostatních vyjmenovaných
případech nezletilý procesní způsobilost mít bude.
K praktickým důsledkům koncepce, že procesní způsobilost nezletilých je navázána
na svéprávnost (dříve způsobilost k právním úkonům), se v minulosti vyjadřoval i Ústavní
soud. Podle nálezu ze dne 4. prosince 2014, sp. zn. I. ÚS 1041/14 je soudní řízení podstatně
komplikovanější než právní jednání, ze kterého soudní řízení vyvstalo, proto je nutné
vycházet z pravidla, že nezletilí nemají plnou procesní způsobilost. K opačnému závěru lze
přijít pouze výjimečně, a to při zohlednění individuální rozumové a volní vyspělosti
konkrétního dítěte. Toto rozhodnutí připouští, že z důvodu ochrany nezletilého praxe ne zcela
důsledně dodržuje odvozování procesní způsobilosti od svéprávnosti, přesto Ústavní soud

58

Ustanovení § 368 odst. 2 ZŘS.
Ustanovení § 31 OZ.
60
Ustanovení § 55 až 65 OZ.
61
Ustanovení § 32, 33, 35, 36 OZ.
62
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 67.
59
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takový postup nepovažuje za protiprávní. V praxi se tak zásadně nesetkáme s nezastoupeným
nezletilým účastníkem řízení, jelikož soudy zpravidla trvají na jejich zastoupení. Ústavní soud
shrnul, že v řízeních, jejichž účastníkem je nezletilý, soudy buď rozhodují o nutnosti
zastoupení nezletilého podle § 23 OSŘ, nebo vazbu mezi svéprávností a procesní způsobilostí
nepovažují za zcela striktní a trvají na nutnosti zastoupení podle § 22 OSŘ, i když je účastník
svéprávný.
Odvození procesní způsobilosti od svéprávnosti takto nerespektuje například usnesení
Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. listopadu 2005, sp. zn. 20 Cdo 2775/2004, podle něhož je
třináctiletá dívka způsobilá uzavřít smlouvu o přepravě osob, ale není způsobilá k jednání
před soudem ve věci vyplývající z této smlouvy. Dle soudu tak měla být zastoupena podle
§ 22 OSŘ. Toto rozhodnutí je kritizováno a odborná veřejnost se přiklání k tomu, že soud měl
postupovat podle § 23 OSŘ.63 Souhlasím s názorem, že soud měl uzavřít, že účastnice má
procesní způsobilost, jelikož má svéprávnost pro dané právní jednání, ale musí být zastoupena
z důvodu její ochrany, když jednání ve sporu ze smlouvy o přepravě osob je obtížnější
než právní jednání hmotněprávní v této věci. Z toho lze uzavřít, že nezletilí mají procesní
způsobilost v rozsahu svéprávnosti, nicméně zpravidla budou dány důvody k jejich zastoupení
podle § 23 OSŘ.
I když je nezletilý v řízení zastoupen, musí být zachováno jeho právo participovat
na řízení. Z čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, z čl. 3 písm. b) Evropské úmluvy o výkonu práv
dětí a z § 100 odst. 3 OSŘ vyplývá, že nezletilý, který je schopen formulovat své názory,
musí mít možnost být vyslyšen v každém soudním řízení, které se jej dotýká, a k jeho názoru
se přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti. Podle judikatury Ústavního
soudu se musí právo nezletilého vyjádřit se projevovat i tak, že v případě, že nezletilý nemá
zástupce, kterého by si zvolil, je soud povinen doručovat zákonnému zástupci i nezletilému,
neboť se nemůže bez dalšího spoléhat na to, že zákonný zástupce řádně plní své povinnosti
a nezletilého o řízení informuje.64 Pokud by totiž nezletilý svým zástupcem o řízení
informován nebyl a neměl možnost na řízení participovat, nebylo by na něm možno
požadovat, aby nesl negativní dopady jednání takového zástupce.

63

VRCHA, Pavel. K procení způsobilosti nezletilé osoby (tzv. „černého pasažéra“) v soudním řízení o plnění
z uzavřené smlouvy o přepravě osob. Soudní rozhledy. 2006, č. 11, s. 412; ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA,
Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2013, s. 66.
64
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. prosince 2014, sp. zn. I. ÚS 1041/14; nález Ústavního soudu ČR ze dne
24. října 2016, sp. zn. I. ÚS 3970/14; nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. prosince 2016, sp. zn. I. ÚS 3966/14.
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Na případech nezletilých účastníků se ukazuje, že postupné nabývání svéprávnosti
s nabýváním rozumové a volní vyspělosti může být vhodné pro poměry hmotného práva,
ale přenesení téhož mechanismu do práva procesního není optimální. Procesní praxe sice
posuzuje, zda má v konkrétní věci nezletilý účastník svéprávnost, nicméně toto zjištění je
významné pouze pro posouzení, zda je třeba vydat rozhodnutí podle § 23 OSŘ nebo zda bude
účastník zastoupen podle § 22 OSŘ. Přesto se domnívám, že by nebylo vhodné měnit právní
úpravu procesní způsobilosti fyzických osob, ale pouze právní úpravu zastoupení, jak je
vysvětleno v části Nezbytné zastoupení účastníků. Praktické problémy se projevují pouze
u posuzování procesní způsobilosti nezletilých, jinak je navázání procesní způsobilosti
na svéprávnost logické, neboť je tímto postaveno najisto, že zletilá osoba je procesně
způsobilá, jestliže její svéprávnost nebyla rozhodnutím soudu omezena.
2.3.2 Procesní způsobilost právnických osob
Jediné ustanovení vymezující procesní způsobilost stanoví, že každý může
před soudem jako účastník samostatně právně jednat v tom rozsahu, v jakém je svéprávný.
Shodně s převažujícím názorem odborné veřejnosti soudím, že právnické osoby nabývají
a pozbývají procesní způsobilost současně se způsobilostí být účastníkem řízení,65 tedy
že spojení procesní způsobilosti se svéprávností se uplatní pouze u fyzických osob. Existují
i menšinové názory, které se striktně drží vazby na svéprávnost, tedy že právnické osoby
nemají procesní způsobilost, protože nemají svéprávnost.66
Úprava procesního jednání právnických osob byla již před účinností OZ postavena
bez přímého odkazu na úpravu hmotněprávní, a to kvůli požadavku na jednoduchost
a jednoznačnost úpravy procesního jednání právnických osob.67 V hmotném právu došlo
s účinností od 1. ledna 2014 ke změně pojímání právnických osob, byla přijata tzv. teorie

65

Shodně WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní.
Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 132; DVOŘÁK, Bohumil
In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 101; JIRSA, Jaromír; VANČUROVÁ, Kateřina In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské
soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 2. vydání, doplněné
a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 134.
66
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 71.
67
DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 103; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. května 2005,
sp. zn. 20 Cdo 2921/2004; důvodová zpráva k návrhu zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, k bodům 18 a 19 (§ 21 a 21a).
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fikce právnických osob, podle které tvoří její vůli osoby fyzické, a jednání právnických osob
bylo nahrazeno koncepcí zastoupení.68
Tyto koncepční změny se však nepromítly do procesní úpravy a ustanovení § 21 OSŘ
nadále upravuje jednání jménem právnické osoby, nikoli zastoupení. Přikláním se proto
k názoru, že procesní úprava jednání za právnickou osobu je upravena nezávisle na hmotném
právu. Nesouhlasím s názorem, že jednání právnické osoby je zvláštním institutem jednání
za právnickou osobu, ani že jde o specifickou formu zákonného zastoupení.69 Zastoupení je
nadále upraveno v ustanovení § 22 a násl. OSŘ. V praxi se toto pojetí projevuje například
v doručování (§ 50b OSŘ). Soudy doručují písemnosti právnické osobě, nikoli statutárnímu
orgánu jako jejímu zástupci. Naproti tomu je-li právnická osoba zastoupena advokátem, jedná
se o zastoupení v procesním smyslu a soud bude doručovat advokátovi.
Přestože je procesní způsobilost v OSŘ navázána na svéprávnost, zákonodárce
nezohlednil dopad toho, že podle hmotného práva nemají právnické osoby svéprávnost,
na právo procesní, přičemž tento závažný nedostatek musí překonávat právní nauka. De lege
ferenda by v zákoně měla být zakotvena procesní způsobilost právnické osoby.
Problematika jednání za právnickou osobu je nicméně jednoznačně stanovena
ve speciální procesní úpravě § 21 OSŘ. Za právnickou osobu zásadně procesně jedná člen
statutárního orgánu, pověřený zaměstnanec nebo člen, vedoucí odštěpného závodu, nebo
prokurista.70
Jestliže tvoří statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda
statutárního orgánu, popřípadě pověřený člen. Je-li předsedou nebo pověřeným členem
statutárního orgánu právnická osoba, jedná za ni pověřená fyzická osoba. Textace ustanovení
§ 21 odst. 1 písm. a) OSŘ „fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna
nebo jinak oprávněna“ je nepřesná, protože tato fyzická osoba není zástupcem právnické
osoby, za kterou procesně jedná.71 Jedná-li za právnickou osobu pověřený zaměstnanec nebo
člen, musí být pověřen statutárním orgánem právnické osoby, přičemž pověření je úkonem
68

KORBEL, František In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I.
§ 1-78g občanského soudního řádu. 2. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016,
s. 136.
69
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 71; JURÁŠ, Marek. Zastoupení právnické osoby
v civilním právu – aktuální problémy. Právní rozhledy. 2014, č. 12, s. 432.
70
Ustanovení § 21 odst. 1 OSŘ.
71
DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 104.
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učiněným uvnitř právnické osoby, nikoli zmocněním.72 Vedoucí odštěpného závodu může
jednat za právnickou osobu jen ve věcech týkajících se tohoto odštěpného závodu. Prokurista
může za právnickou osobu jednat jen tehdy, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.
Mám za to, že v případě, že je prokura udělena pouze pro některou pobočku nebo pro některý
obchodní závod, je prokurista oprávněn procesně jednat ve věcech týkajících se této pobočky
nebo obchodního závodu, obdobně jako je tomu u omezení vedoucího odštěpného závodu.73
Podle ustanovení § 21 odst. 2 OSŘ za právnickou osobu jednají jiné osoby, stanoví-li
tak zákon. Takovou osobou může být likvidátor po vstupu právnické osoby do likvidace
a povolání likvidátora. Podle ustanovení § 193 OZ likvidátor nabývá postavení statutárního
orgánu, proto dochází ke změně osoby oprávněné za právnickou osobu procesně jednat.
Dalšími osobami jednajícími za právnickou osobu ve sporném řízení mohou být společník
veřejné obchodní společnosti (§ 102 odst. 1 ZOK, § 108 ZOK), společník komanditní
společnosti (§ 102, 119 ZOK), společník společnosti s ručením omezeným (§ 157, 159 ZOK),
dozorčí rada společnosti s ručením omezeným (§ 159 ZOK), kvalifikovaný akcionář (§ 371,
374 ZOK) nebo dozorčí rada akciové společnosti (§ 374 odst. 1 ZOK).
Za právnické osoby, u kterých byla zavedena nucená správa, dočasná správa nebo
správa pro řešení krize, jedná nucený správce, dočasný správce nebo osoba vykonávající
správu pro řešení krize, popřípadě jimi pověření zaměstnanci právnické osoby.74 Postavení
správce je vždy upraveno příslušným předpisem, na základě kterého je správa zavedena,75
přičemž působnost statutárního orgánu může zcela nebo částečně přejít na správce.
Stát se považuje za právnickou osobou, tedy je i samostatným účastníkem řízení.
S majetkem státu nakládají organizační složky (§ 8 a násl. a § 17 a násl. zákona o majetku),
proto organizační složky vystupují za stát před soudem.76 Za organizační složku pak jedná její
vedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec.77 Která organizační složka státu je příslušná
v daném řízení vystupovat za stát, stanoví § 9 a 11 zákona o majetku. Ustanovení § 21a odst.
72

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. září 2006, sp. zn. 7 Cmo 74/2006.
Tento názor zastává i DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l).
Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 105.
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Ustanovení § 21 odst. 3 OSŘ.
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Správa může být zavedena na základě zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
exekučního řádu, zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zákona o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
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Ustanovení § 21a odst. 1 OSŘ.
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Nejedná se o zástupce na základě plné moci, jak potvrzuje usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. ledna
2008, sp. zn. 21 Cdo 1133/2007.
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1 OSŘ kogentně stanoví, kdo v řízení vystupuje za stát, proto je povinností soudu zjistit,
se kterou organizační složkou má začít jednat.78
V případech stanovených zákonem o Úřadu za stát vystupuje Úřad.79 Tento zákon
stanoví případy, kdy Úřad vystupuje za stát před soudem výlučně (§ 2 až 5) a kdy na základě
dohody s organizační složkou (§ 6 až 8). Podle § 21a OSŘ může Úřad před soudem
vystupovat za stát a podle § 26a OSŘ může Úřad vystupovat před soudem za stát, který
v řízení zastupuje obec. V obou těchto případech Úřad nemá procesní subjektivitu, pouze
v řízení vystupuje za stát, který je nositelem právní osobnosti, tedy i způsobilosti být
účastníkem řízení. Za Úřad před soudem jedná jeho pověřený zaměstnanec.
Za obec nebo vyšší územně samosprávný celek jedná ten, kdo je podle zvláštního
zákona oprávněn k zastupování navenek, nebo pověřený zaměstnanec.80 Za obec tedy jedná
starosta, případně místostarosta nebo správce obce.81 Za statutární město jedná primátor,
případně náměstek primátora nebo správce obce82 a za městský obvod nebo městskou část
starosta městského obvodu nebo městské části, případně zástupce starosty nebo správce83. Za
kraj jedná hejtman, případně náměstek hejtmana.84 Za hlavní město Prahu jedná primátor,
případně náměstek primátora a za městskou část starosta městské části, případně zástupce
starosty městské části nebo správce městské části.85
Za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy
právnické osoby (§ 21 odst. 4 OSŘ). Právnická osoba musí v takovém případě jednat
prostřednictvím jiné fyzické osoby. Není-li jiná osoba, která by mohla za právnickou osobu
jednat, a je-li nebezpečí z prodlení, ustanoví soud právnické osobě opatrovníka pro řízení
podle § 29 odst. 2 OSŘ.
Každý, kdo jedná za právnickou osobu, je povinen své oprávnění prokázat86 (například
dokumentem potvrzujícím jmenování osoby členem statutárního orgánu nebo písemným
pověřením zaměstnance). Neprokázání tohoto oprávnění je nedostatkem podmínky řízení,
78

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. dubna 2004, sp. zn. 33 Odo 67/2004; rozsudek Nejvyššího soudu
ČR ze dne 2. června 2005, sp. zn. 30 Cdo 629/2005; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. června 2012,
sp. zn. 30 Cdo 1197/2011.
79
Ustanovení § 21a odst. 1 písm. a) OSŘ.
80
Ustanovení § 21b odst. 1 OSŘ.
81
Ustanovení § 103 odst. 1, § 104 odst. 1, § 98 odst. 2 obecního zřízení.
82
Ustanovení § 5 odst. 2, § 140 odst. 1, § 98 odst. 2 obecního zřízení.
83
Ustanovení § § odst. 2, § 146, § 104 odst. 1, § 136 odst. 2 obecního zřízení.
84
Ustanovení § 61 odst. 1, § 64 krajského zřízení.
85
Ustanovení § 72 odst. 2, § 74 odst. 1, § 97 odst. 1, § 99 odst. 2, § 93 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze.
86
Ustanovení § 21 odst. 5 věta první OSŘ.
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který lze odstranit dle § 104 odst. 2 OSŘ, přičemž dodatečné prokázání oprávnění jednat
za právnickou osobu zhojí i dříve učiněné procesní úkony.87 Podle ustanovení § 21 odst. 5
věty druhé OSŘ může za právnickou osobu v téže věci v jednu chvíli jednat jen jedna fyzická
osoba.88

2.4

Nezbytné zastoupení účastníků
Existují případy, kdy účastník nemůže v řízení jednat sám, ale musí být zastoupen,

ať už z důvodu nedostatku procesní způsobilosti, nebo kvůli ochraně účastníka. Účastník musí
být v řízení zastoupen, jestliže tak stanoví zákon nebo tak rozhodne soud.
Prvním z případů nezbytného zastoupení je zastoupení na základě zákona podle § 22
OSŘ. Zákon říká, že zastoupena svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem musí být
fyzická osoba, která nemůže před soudem jednat samostatně. Toto ustanovení se tedy bude
vztahovat zejména na nezletilé, kteří nejsou plně svéprávní, a na osoby zletilé, jejichž
svéprávnost byla omezena. Zákonným zástupcem nezletilého jsou zpravidla jeho rodiče,
případně soudem ustanovený opatrovník nebo poručník (§ 892 OZ, § 928 OZ). Zákonným
zástupcem osoby, jejíž svéprávnost byla omezena, je soudem ustanovený opatrovník (§ 62
OZ). Existují i výjimečné situace, kdy zákon stanoví, že nezletilý nemusí být zastoupen,89
nikoli však ve sporném řízení. Zákon nespojuje nutnost zastoupení s nedostatkem procesní
způsobilosti, ale se skutečností, že osoba nemůže samostatně jednat. Toto vymezení je širší,
neboť se bude vztahovat i na osoby, kterým svéprávnost nebyla omezena, ale fakticky
nemohou samostatně jednat například v důsledku duševní poruchy nebo zdravotního stavu,
který vylučuje schopnost samostatně právně jednat, avšak k rozhodnutí o omezení
svéprávnosti nedošlo.90 Smyslem tohoto ustanovení je primárně odstranit nedostatek
podmínky řízení spočívající v nedostatku procesní způsobilosti, ale také zajistit ochranu
účastníkovi, který před soudem samostatně jednat nemůže, ačkoli jeho svéprávnost nebyla
omezena.
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. března 2001, sp. zn. 20 Cdo 1212/2000; usnesení Nejvyššího soudu
ČR ze dne 21. ledna 2010, sp. zn. 26 Cdo 299/2008.
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Odůvodněnost této úpravy je vysvětlena například v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. května 2005,
sp. zn. 20 Cdo 2921/2004.
89
Ustanovení § 455 a § 499 ZŘS.
90
KORBEL, František In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I.
§ 1-78g občanského soudního řádu. 2. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016,
s. 162.
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I v případech, kdy by nezletilý, který není plně svéprávný, nebo zletilá osoba, jejíž
svéprávnost byla omezena, mohli jednat samostatně, může soud podle § 23 OSŘ rozhodnout,
že tyto osoby musí být v řízení zastoupeny svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem,
vyžadují-li to okolnosti případu. Cílem tohoto zastoupení není odstranění nedostatku
podmínky řízení, ale ochrana vyjmenovaných osob, jelikož soudní řízení může být složitější
než hmotněprávní poměry, ze kterých řízení vzešlo a ve kterých osoba mohla jednat sama.91
Zákon hovoří o možnosti předsedy senátu rozhodnout, že účastník musí být zastoupen, nikoli
o povinnosti, proto lze na ustanovení § 23 OSŘ pohlížet pouze jako na pojistku sloužící
k ochraně nezletilého.92 Pokud by však za takových okolností účastník zastoupen nebyl,
jednalo by se o porušení zásady rovnosti. Právní úprava by proto měla být změněna tak,
aby měl soud povinnost rozhodnout, že ne plně svéprávný účastník musí být zastoupen,
jestliže to okolnosti případu vyžadují. Také odborná literatura dochází k závěru, že je
povinností soudu takto rozhodnout, jsou-li splněny předpoklady stanovené v § 23 OSŘ.93
Nezastoupení osoby, která nemůže před soudem samostatně jednat, je závažnou vadou
řízení. Naopak nadbytečné zastoupení nezletilého zpravidla nebude vadou řízení, jelikož
nedojde k odnětí práva jednat před soudem, když je dětem garantováno právo vyjádřit se,
i když jsou zastoupeny. Je proto pochopitelné, že v praxi se soudy vydávají „procesně
bezpečnější cestou“ a trvají na zastoupení nezletilého, ať už na základě § 22 nebo § 23 OSŘ.
Není-li zastoupena fyzická osoba, která nemůže samostatně jednat před soudem, a je-li
tu nebezpečí z prodlení nebo stanoví-li tak zvláštní předpis, ustanoví jí soud opatrovníka
pro řízení (§ 29 odst. 1 OSŘ). I v případě, že nezletilý zastoupen zákonným zástupcem je,
ale zastoupení nelze považovat za řádné s ohledem na zájem nezletilého, není vyloučen
postup podle § 29 odst. 1 OSŘ.94 Opatrovnictví ve smyslu § 29 OSŘ je třeba odlišovat
od hmotněprávního opatrovnictví. Opatrovník ustanovený soudem podle § 29 OSŘ je
opatrovníkem pouze pro účely předmětného řízení. Pokud by osoba s nedostatečnou procesní
způsobilostí zastoupena nebyla, bylo by to důvodem zmatečnosti podle § 229 odst. 1 písm. c)
91
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3055/16.

22

OSŘ. Pokud by nebyla zastoupena zletilá osoba, která nemůže před soudem samostatně
jednat, bylo by to důvodem zmatečnosti podle § 229 odst. 3 OSŘ.
Stejně tak soud ustanoví opatrovníka právnické osobě, která nemůže vystupovat
před soudem proto, že žádná osoba není oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je
osobou oprávněnou za ni jednat, je-li tu nebezpečí z prodlení (§ 29 odst. 2 OSŘ). Pokud by
taková právnická osoba zastoupena nebyla, bylo by to důvodem zmatečnosti podle § 229 odst.
1 písm. c) OSŘ. Pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, soud řízení přeruší a vyčká
na ustanovení opatrovníka v řízení podle ZŘS.
Dále je možné ustanovit opatrovníka pro řízení nikoli za účelem odstranění nedostatku
procení nezpůsobilosti, ale pro zachování ochrany práv účastníků v případech, kdy se účastník
nemůže řízení účastnit.95 Ustanovení § 29 odst. 3 OSŘ jako důvod pro přistoupení k tomuto
řešení předvídá situace, kdy nebyl zatím stanoven okruh dědiců zůstavitele, kdy pobyt
účastníka není znám, kdy se účastníku nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, kdy
účastník byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže účastnit
řízení nikoliv jen po přechodnou dobu, a kdy účastník není schopen se srozumitelně
vyjadřovat. Podle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR
ze dne 14. dubna 2010, sp. zn. Cpjn 202/2008 je povinností soudu ustanovit opatrovníka
osobě neznámého pobytu, jestliže to vyžaduje ochrana jejích zájmů nebo veřejný zájem.
Zákon hovoří pouze o možnosti ustanovit pro tyto případy opatrovníka, nicméně
se domnívám, že v případě, že tak soud neučiní, poruší zásadu rovnosti účastníků řízení,
neboť dotčený účastník bude v podstatně nepříznivějším postavení. Bylo by proto žádoucí
zákonem uložit soudu povinnost v těchto případech ustanovit opatrovníka, pokud neučiní jiná
opatření.
Porušením práv účastníka není jen neustanovení opatrovníka, ale také ustanovení
opatrovníka v případě, kdy k tomu nejsou splněny zákonné předpoklady, v takovém případě
by se totiž jednalo o odnětí práva jednat před soudem.96 Jestliže není zastoupen účastník
v případě, kdy zastoupen být musí, jde o zmatečnostní vadu podle § 229 odst. 1 písm. c) nebo
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odst. 3 OSŘ. Pokud je účastníkovi v řízení ustanoven opatrovník nadbytečně, jde
o zmatečnostní vadu podle § 229 odst. 1 písm. h) nebo odst. 3 OSŘ.
Opatrovnictví zaniká skončením řízení, uplynutím doby stanovené v usnesení
o ustanovení opatrovníka, případně pominutím důvodu, pro který byl opatrovník ustanoven.97
Další výjimku z pravidla, že procesně způsobilý účastník je oprávněn v řízení
vystupovat samostatně, představuje povinné zastoupení v řízení o dovolání. V tomto řízení je
ze zákona povinné zastoupení účastníka advokátem nebo notářem (§ 241 odst. 1 OSŘ).
Výjimka platí pro fyzické osoby s právnickým vzděláním a právnické osoby, za které jedná
osoba dle § 21, 21a nebo 21b OSŘ s právnickým vzděláním. Objevují se názory,
že pro dovolací řízení je speciální úpravou omezena procesní způsobilost účastníků,98
i názory, že povinné zastoupení neomezuje procesní způsobilost účastníka, pouze je zvláštní
podmínkou dovolacího řízení99. Přikláním se k názoru, že povinné zastoupení dovolatele je
zvláštní podmínkou řízení, neboť procesní způsobilost je vázána u fyzických osob
na svéprávnost, u právnických osob na způsobilost být účastníkem řízení. Každopádně lze ale
uzavřít, že pokud účastník zastoupen není, soud řízení zastaví. Může se jednat o zastoupení
na základě plné moci nebo na základě rozhodnutí.
Podle judikatury nelze využít výjimku z povinného zastoupení dovolatele advokátem,
jestliže je pověřeným zaměstnancem s právnickým vzděláním jednajícím za právnickou osobu
v dovolacím řízení zaměstnanec, jehož pracovněprávní vztah byl založen dohodou
o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti.100 Podle odůvodnění rozhodnutí takový
vztah neodpovídá procesním účelům jednání zaměstnanců za právnickou osobu a nadto je
97
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zjevnou možností pro obcházení požadavků na povinné zastoupení advokátem v dovolacím
řízení. S tímto závěrem se nemohu ztotožnit. Ustanovení § 6 zákoníku práce jednoznačně
říká, že „zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce
v základním pracovněprávním vztahu“, přičemž podle § 3 věty druhé zákoníku práce
„základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené
dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr". Ze zákona vyplývá, že dovolatel, který
je právnickou osobou, za níž jedná pověřený zaměstnanec s právnickým vzděláním, nemusí
být zastoupen advokátem. Zaměstnancem se rozumí i osoba, jejíž pracovněprávní vztah byl
založen dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jestliže bylo úmyslem
zákonodárce omezit okruh zaměstnanců, kteří takto mohou za právnickou osobu jednat, měl
tak stanovit výslovně. Nejvyšší soud tedy pro svá rozhodnutí neměl oporu v zákoně a navíc
tento právní názor nedostatečně odůvodnil. Argument Nejvyššího soudu, že takový vztah je
zjevnou možností pro obcházení požadavků na povinné zastoupení advokátem v dovolacím
řízení, je sice na místě vzhledem k flexibilitě, jakou se dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr vyznačují, nicméně v každém konkrétním případě by soud musel dojít
k závěru, že takovým jednáním se účastník obcházení zákona skutečně dopustil. Podle mého
názoru by rozhodujícím hlediskem pro posouzení, zda je jednání zaměstnance „na dohodu“
s právnickým vzděláním za dovolatele postačující, by měl být účel povinného zastoupení
advokátem nebo notářem. Jelikož účelem tohoto povinného zastoupení je zajištění plynulého
průběhu řízení a ochrana dovolatele a zákonodárce umožnil výjimky z povinného zastoupení
advokátem podle ustanovení § 241 odst. 2 OSŘ, čímž dal najevo, že za splnění podmínek
tohoto ustanovení je účelu dosaženo, musíme připustit možnost jednání za právnickou osobu
zaměstnancem „na dohodu“. Pokud mezi odbornou veřejností převáží názor, že jednání
takového zaměstnance za právnickou osobu není žádoucí, bude nutné tuto možnost zákonem
vyloučit.
Podle § 32 odst. 1 OSŘ pro všechny případy platí, že každý zástupce účastníka je
povinen své oprávnění zastupovat účastníka doložit při prvním úkonu, který ve věci učinil.
Nedoložení oprávnění zastupovat účastníka je odstranitelným nedostatkem procesní
podmínky. Dodatečné doložení oprávnění zhojí předchozí úkony.101
Zástupcem nemůže být osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného (§ 32
odst. 2 OSŘ). Korbel upozorňuje na posun v hmotném právu, že v případě smluvního
101
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zastoupení je dovoleno zastoupení osobou, která je ve střetu zájmů se zastoupeným, pokud
zastoupený o tomto střetu věděl nebo musel vědět.102 Tento posun však není nijak zohledněn
v právu procesním, proto v procesním právu nadále platí, že za právnickou osobu nemůže
nikdy jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby. Korbel se však
domnívá, že je umožněno dodatečné schválení úkonu zástupce, který je ve střetu zájmů,
zastoupeným i v zastoupení procesním vzhledem k posílenému principu autonomie vůle
a k tomu, že možnost dodatečného schválení úkonu OSŘ ničím neomezuje.103 Jediným
případem smluvního zastoupení z výše uvedených je zastoupení na základě plné moci v řízení
o dovolání. Jelikož smyslem tohoto ustanovení je posílit autonomii vůle účastníků právního
poměru, analogicky by mělo být umožněno dát zastoupenému účastníkovi možnost alespoň
dodatečně schválit úkony zástupce ve střetu zájmů. Navzdory tomuto závěru se domnívám,
že tato analogická aplikace hmotněprávní úpravy by mohla představovat nežádoucí vnesení
složitosti do pravidel zastoupení v občanském soudním řízení. Bylo by však vhodné podrobit
nastolený problém odborné debatě a následně z důvodu vyšší právní jistoty do znění zákona
zakotvit jednoznačné řešení.
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3

Procesní práva a povinnosti účastníků

3.1

Obecně
Jak již bylo řečeno, v řízení se jedná a rozhoduje pouze o právech a povinnostech

účastníků. Aby bylo řízení spravedlivé, musí mít účastníci v řízení procesní práva
a povinnosti. Všechna práva a povinnosti musí být vykládány ve světle zásady rovnosti, tedy
žádná ze stran nesmí být procesně zvýhodněna.

3.2

Práva účastníků
Ve sporném řízení má velký význam právo dispoziční, které spočívá v oprávnění

žalobce podat žalobu (§ 79 OSŘ), měnit žalobu (§ 95 OSŘ) a vzít žalobu zpět (§ 96 OSŘ),
oprávnění žalovaného podat vzájemnou žalobu (§ 97 OSŘ) a oprávnění účastníků uzavřít
soudní smír (§ 99 OSŘ) a podat opravné prostředky (§ 201, § 240, § 228, § 229 OSŘ).
Žalobce svou žalobou zahajuje řízení a vymezuje jeho předmět a okruh účastníků, proto bývá
označován jako dominus litis (pán sporu).104
Dále mají účastníci například právo být poučeni o procesních právech a povinnostech
[například § 5, § 114c odst. 3 písm. b), § 118a, § 119a OSŘ], vyjádřit se k osobám soudců
a přísedících (§ 15a OSŘ), být zastoupeni zmocněncem (§ 24 a násl. OSŘ), nahlížet
do soudního spisu a pořizovat si z něj výpisy a opisy (§ 44 OSŘ), uvádět rozhodné
skutečnosti a označovat důkazy [§ 79, § 114a odst. 2 písm. a), § 118, § 119a OSŘ], být
přítomni u prováděného dokazování (§ 122 odst. 2 OSŘ), vyjadřovat se k návrhům na důkazy
a k provedeným důkazům (§ 123 OSŘ) nebo navrhovat opravení chyb v psaní a v počtech
a jiných zjevných nesprávností (§ 164 OSŘ).
Obsáhle je upraveno právo na doručování. Účastníci řízení mají právo na doručení
žaloby (§ 79 odst. 3, § 95 odst. 1 OSŘ), rozhodnutí (§ 158 odst. 2, § 168 odst. 2, § 173 odst. 1,
§ 174b odst. 1, § 175 odst. 1, § 225 OSŘ), stejnopisu odvolání (§ 210 odst. 1 OSŘ),
předvolání (§ 114c odst. 2, § 115, § 215 odst. 1 OSŘ) i jiných návrhů, o kterých má soud
rozhodovat (například návrh na realizaci procesního nástupnictví podle § 107a OSŘ105).
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V zájmu zachování rovnosti jsou v zákoně zakotvena i procesní práva, která mají
pouze někteří z účastníků. Účastníci, kteří potřebují nápomoc při rozhodování, protože jim
v tom duševní porucha působí obtíže, a mají s podpůrcem ujednáno poskytování podpory
podle § 45 a násl. OZ, mají právo na konzultace s tímto podpůrcem i během jednání (§ 116a
OSŘ). Úprava podpůrce v OSŘ je jedním z dopadů rekodifikace hmotného práva na právo
procesní a vychází z čl. 12 odst. 3 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.106
Dalším právem účastníků a zároveň projevem zásady rovnosti je právo jednat
před soudem v mateřském jazyce (ustanovení § 18 odst. 1 věty druhé OSŘ). Zákon navazuje
na čl. 37 odst. 4 LZPS, podle nějž má každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk jednání, právo
na tlumočníka. Z toho vyplývá povinnost zajistit tlumočníka účastníku, jehož mateřský jazyk
je jiný než čeština nebo jde-li o účastníka, s nímž se lze dorozumět pouze komunikačním
systémem neslyšících a hluchoslepých osob, v takovém případě nelze účastníku uložit
povinnost k náhradě nákladů tlumočení.107 Soud ustanoví účastníku tlumočníka, jakmile
taková potřeba vyjde najevo,108 tedy tato povinnost soudu není vázána na samotné zjištění, že
účastníkem je cizí státní příslušník nebo osoba neslyšící nebo hluchoslepá. Se souhlasem
účastníka nebo v odůvodněných případech může soud ustanovit tlumočníka i z jiného jazyka,
který účastník ovládá.109
Mezi odbornou veřejností panují rozpory v pohledu na právo účastníka na překlady
soudních písemností do mateřského jazyka. Zatímco právní nauka zastává názor, že součástí
rovnosti účastníků je i právo na překlad doručovaných písemností do mateřského jazyka
účastníka,110 soudní praxe prosazuje názor, že právo na překlad soudních písemností
do mateřského jazyka účastníka ze zákona nevyplývá111.
Domnívám se, že účastník nemá bez dalšího právo na doručování písemností soudu
v mateřském jazyce, neboť je nutné setrvat na gramatickém výkladu ustanovení § 18 odst. 1
106

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k § 45 až 48.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. dubna 1984, sp. zn. 1 Cz 15/84.
108
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 53; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. srpna
2006, sp. zn. 20 Cdo 1540/2006.
109
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 23. března 2005, sp. zn. 4 Azs 307/2004.
110
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 53; DRÁPAL, Ljubomír In: DRÁPAL, Ljubomír;
BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,
s. 96.
111
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 29. července 2004, sp. zn. 5 Azs 52/2004; stanovisko pléna
Ústavního soudu ČR ze dne 25. října 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 20/05; rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR
ze dne 17. února 2006, sp. zn. 8 Azs 85/2005.
107

28

věty druhé OSŘ, které se vztahuje pouze na jednání před soudem, nikoli na překlad
doručovaných písemností. Přesto by nebyl správný postup, kdyby soud skutečnost,
že mateřským jazykem účastníka není jazyk český, zohlednil pouze ustanovením tlumočníka
k jednání. Všechny úkony soudu musí být konformní se zásadou zachování rovnosti
účastníků. Z toho vyplývá například povinnost soudu (poté, co v řízení vyšla najevo
skutečnost, že účastník českému jazyku nerozumí) zkoumat, zda měl účastník, který bude
nucen obstarat si překlad písemností, dostatek času na přípravu k jednání nebo dostatek času
k podání písemného vyjádření k žalobě.

3.3

Povinnosti účastníků
Z povahy sporného řízení ovládaného dispoziční zásadou vyplývá nejen právo zahájit

řízení, ale také povinnost starat se o proces, tedy povinnost součinnosti se soudem.112 Proto je
v zákoně výslovně zakotvena povinnost účastníků tvrdit skutečnosti významné pro rozhodnutí
a plnit důkazní povinnost [§ 79, § 101, § 114a odst. 2 písm. a), § 114b, § 119a, § 120 odst. 1
věta první, § 133a OSŘ]. Jestliže účastník tuto povinnost nesplní, nebude v řízení úspěšný.
Účastnicí jsou povinni účastnit se nařízeného jednání. Pokud se jednání nezúčastní
a ani nepožádají o odročení, může být věc projednána a rozhodnuta v nepřítomnosti účastníka
(§ 101 odst. 3 OSŘ), tedy se tímto postupem účastník připraví o možnost hájit svá práva.
Jestliže se jednání nezúčastní žalovaný, vystavuje se nebezpečí, že bude rozhodnuto
rozsudkem pro zmeškání (§ 153b odst. 1 OSŘ).
Jestliže se řádně předvolaný žalobce nedostaví k přípravnému jednání, povede to
k zastavení řízení (§ 114c odst. 7 OSŘ); jestliže se nedostaví žalovaný, může být
následkem vydání rozsudku pro uznání (§ 114c odst. 6, § 153a odst. 3 OSŘ).
Při jednání jsou účastníci povinni nerušit pořádek (§ 53 OSŘ) pod sankcí vykázání
(§ 54 OSŘ). Dále jsou účastníci povinni dostavit se k výslechu nebo ke znalci na základě
předvolání (§ 52 odst. 1 věta první OSŘ) a pokud tak neučiní, bude jim hrozit předvedení
(§ 52 OSŘ) nebo pořádková pokuta (§ 53 OSŘ).
Potom je zákonem stanovena povinnost dovolatele být v řízení zastoupen advokátem
nebo notářem (§ 241 OSŘ). Jestliže tato podmínka není splněna, soud řízení zastaví. Tato
112
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povinnost tíží jen toho účastníka, který podává dovolání. Vzhledem k tomu, že je tento
zákonný požadavek odůvodněn zvýšenými formálními a obsahovými nároky, které jsou
na dovolání jako na mimořádný opravný prostředek kladené, lze uzavřít, že se nejedná
o povinnost, která by byla v rozporu se zásadou rovnosti účastníků.
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4

Společenství účastníků

4.1

Obecně
Jak již bylo řečeno, sporné řízení vychází ze systému dvou stran, přičemž na straně

žalující anebo žalované může být více osob. V takovém případě se jedná o společenství
účastníků (neboli procesní společenství, subjektivní kumulace, společenství v rozepři).113
Společenství účastníků je procesním institutem pouze sporného řízení.114 Procesní
společenství nemusí existovat po celou dobu řízení. Může vzniknout kromě označení více
procesních subjektů na jedné straně sporu také v důsledku procesního nástupnictví,
přistoupení účastníka nebo spojení věcí.115 Procesní společenství zaniká právní mocí
rozhodnutí, kterým se řízení končí, vyloučením věci k samostatnému řízení, částečným
rozsudkem nebo právní mocí rozhodnutí ve vztahu ke všem společníkům kromě jednoho
z nich.116
Společenství účastníků lze třídit podle několika hledisek. Podle toho, na které straně
sporu vystupuje více osob, rozlišujeme společenství aktivní (na straně žalující), pasivní
(na straně žalované) a obapolné (na obou stranách).117 Podle skutečnosti, zda má účastník
věcnou legitimaci ve sporu i bez účasti jiného účastníka na své straně sporu, rozlišujeme
dobrovolné a nucené společenství. O vzniku dobrovolného společenství rozhoduje pouze vůle
účastníků, případně o jeho vzniku rozhodne soud z důvodu procesní ekonomie, jinak by mohl
každý účastník věc řešit v řízení zvlášť; nucené společenství znamená, že jediný procesní
subjekt na straně sporu by v řízení postrádal věcnou legitimaci, proto nemůže v řízení
vystupovat sám.118 Podle povahy předmětu řízení je rozlišováno společenství samostatné
a nerozlučné. Jestliže hmotné právo neumožňuje, aby byl předmět řízení projednán
a rozhodnut samostatně vůči každému společníkovi, jedná se o nerozlučné společenství.119
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Občanský soudní řád výslovně zakotvuje pouze toto rozdělení, proto je právě o něm
pojednáno níže.

4.2

Samostatné společenství
Samostatné společenství (označováno také jako formální nebo obyčejné)120 spočívá

v tom, že osob na straně žalobce nebo žalovaného je v řízení více a každá jedná sama
za sebe.121 Všechny tyto osoby mají vztah k předmětu řízení, avšak je umožněno, aby byl
předmět řízení projednán a rozhodnut samostatně vůči jednotlivým společníkům. Předmětem
řízení jsou tedy taková společná práva nebo povinnosti, že rozsudek může znít pro různé
účastníky na jedné straně odlišně, neboť práva a povinnosti každého účastníka se posuzují
nezávisle na právech a povinnostech ostatních. Úkony jednoho ze společníků mají dopad
pouze na jeho práva a povinnosti, z jeho úkonů nemohou mít prospěch ani újmu ostatní
společníci.122 Samostatné společenství účastníci tvoří z důvodu hospodárnosti řízení.123
Samostatným společenstvím je například pasivní společenství dlužníka a ručitele124,
solidárních dlužníků125 nebo podílových spoluvlastníků nemovitosti v řízení o určení
vlastnického práva126.
Zvláštním typem případů je společenství ve sporech, v nichž z právního předpisu
vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky, například vypořádání škody
způsobené několika škůdci podle § 2915 OZ. Pro takové společenství je charakteristické,
že se rozhodnutí nemusí vztahovat na všechny společníky a každý společník může činit
dispoziční úkony s účinky pouze pro sebe, což jsou znaky samostatného společenství.
Zároveň ale zákon určitý způsob vypořádání vztahu těchto účastníků vyžaduje, proto
v takových případech soud může překročit návrhy účastníků (§ 153 odst. 2 OSŘ), odvolání
se vztahuje i na výroky, které nebyly odvoláním dotčeny (§ 206 odst. 2 OSŘ) a soud
při projednání věci není vázán rozsahem vymezeným v odvolání, v žalobě na obnovu řízení,
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v žalobě pro zmatečnost nebo v dovolání [§ 212 písm. c), § 235d písm. c) OSŘ), § 242 odst. 2
písm. c) OSŘ]. Část odborné veřejnosti společenství v těchto případech řadí k samostatnému
společenství s prvky společenství nerozlučného,127 část jej označuje jako společenství
sui generis128. Jelikož se rozhodnutí nemusí vztahovat na všechny společníky, zařazuji toto
společenství do společenství samostatného s výhradou, že zvláštní zákonná úprava modifikuje
toto společenství oproti ostatním případům samostatného společenství.

4.3

Nerozlučné společenství
Nerozlučné společenství znamená, že předmětem řízení jsou taková společná práva

nebo povinnosti, že se rozsudek musí vztahovat na všechny účastníky vystupující na jedné
straně.129 Zákon stanoví, že úkony jednoho ze společníků v rozepři platí i pro ostatní, ale
ke změně návrhu, ke zpětvzetí návrhu, k uznání nároku a k uzavření smíru je třeba souhlasu
všech účastníků vystupujících na téže straně. Výčet těchto procesních úkonů, ke kterým je
vyžadován souhlas společníků, je taxativní,130 ale nesmíme opomenout, že návrhem lze
rozumět nikoli pouze žalobu, ale také odvolání či dovolání, proto bude vyžadován souhlas
například i ke zpětvzetí odvolání131. Ústavní soud potvrdil, že každý z nerozlučných
společníků smí jednat samostatně tehdy, když je to ku prospěchu všem nerozlučným
společníkům, ale u ostatních úkonů platí zásada jednomyslnosti.132 Proto například podání
odvolání jediným účastníkem bude účinné i vůči ostatním společníkům v rozepři.
Nerozlučným společenstvím jsou případy, kdy více dědiců vstupuje do řízení namísto
zůstavitele před skončením řízení o pozůstalosti,133 kdy jsou žalovanými manželé – vlastníci
bytu v řízení o uložení povinnosti umožnit žalobci užívání bytu a zdržet se jednání, kterým by
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žalobci v užívání bytu bránil,134 manželé v řízení o vyslovení neplatnosti výpovědi z nájmu
bytu135 nebo žalovaní v řízení o vyslovení neplatnosti veřejné dobrovolné dražby136.
Zákon neřeší situaci, kdy více procesních subjektů na téže straně sporu učiní úkony
platné i pro ostatní, avšak tyto úkony si budou odporovat. Literatura se shoduje, že v takovém
případě soud bude vycházet z toho úkonu, který účastníkům může přinést nejúspěšnější
výsledek řízení.137 Z důvodu jednoznačnosti považuji za vhodné tento výklad vtělit i do textu
zákona.
Z judikatury vyplývá, že pokud se řízení neúčastní všichni nerozluční společníci
na straně žalující, je důsledkem zamítnutí žaloby pro nedostatek věcné legitimace.138 Svoboda
upozorňuje, že takový závěr může vést ke zjevně nespravedlivému výsledku v situaci, kdy
se některý z potenciálních žalobců odmítá k žalobě připojit.139 Jako možné řešení navrhuje
zakotvení možnosti žalobce získat samostatnou aktivní legitimaci tím, že vyzve potenciálního
dalšího žalobce k účasti na řízení a tento se k žalobě nepřipojí. Takové řešení považuji
za akceptovatelné, neboť přispívá k účinné ochraně práv bdělé osoby. Navíc lze dodat,
že kritériem pro dělení společenství na samostatné a nerozlučné není skutečnost, zda má
účastník věcnou legitimaci i bez účasti jiného procesního subjektu, ale povaha předmětu
řízení. Podle odborné literatury může mít nerozlučné společenství povahu společenství
nuceného nebo dobrovolného.140 Neúčast všech nerozlučných společníků na straně žalující tak
nemusí nutně v každém případě vést k zamítnutí žaloby pro nedostatek věcné legitimace.
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5

Vedlejší intervence
Do řízení na podporu některé ze stran může vstoupit tzv. vedlejší účastník (vedlejší

intervenient). Vedlejší účastník není účastníkem v pravém smyslu, když jeho práva v řízení
jsou omezena, neboť v řízení se rozhoduje primárně o právech a povinnostech účastníků.
Odlišností vedlejší intervence od účastenství je také skutečnost, že okruh vedlejších účastníků
nevymezuje žalobce v žalobě, jako je tomu u účastníků řízení. Také zákon upravuje vedlejší
účastenství samostatně v ustanovení § 93 OSŘ. Vedlejší intervence je možná jen ve sporném
řízení, neboť jejím hlavním smyslem je „pomoc ve sporu“ některému z účastníků.141
Účelem vedlejšího účastenství je tedy primárně podpora účastníka, se kterým
vedlejšího účastníka spojuje zájem na vítězství.142 Dalším cílem je ochrana práv vedlejšího
účastníka, tedy smyslem je také umožnit subjektům, které mají zájem na výsledku řízení, aby
mohly na tento výsledek působit, přestože se o jejich právech a povinnostech v řízení
nerozhoduje.143 Dále je účelem přispět k hospodárnosti řízení, neboť vedlejší intervence může
zabránit vzniku soudního sporu mezi vedlejším účastníkem a opačnou procesní stranou.144
Vedlejší účastník může stát na straně žalující nebo žalované, nikdy samostatně. Může
podporovat i více subjektů na téže straně sporu, zároveň může na straně jednoho hlavního
účastníka vystupovat více vedlejších účastníků. Jestliže vedlejší účastník přistoupí k jednomu
z nerozlučných společníků, platí, že přistoupil i k ostatním.145
Občanský soudní řád podmiňuje účast vedlejšího účastníka v řízení jeho právním
zájmem na výsledku řízení. Právní zájem je dán, jestliže rozhodnutím ve věci bude dotčeno
právní postavení vedlejšího účastníka (jeho práva a povinnosti vyplývající z hmotného práva);
tedy pouhý morální, majetkový nebo jiný neprávní zájem na výsledku řízení nepostačuje.146
Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. září 1996, sp. zn. 28 Co 253/94, podle něhož je
součástí právního zájmu i zájem podnikatelský, je v odborné literatuře označováno
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za nesprávné.147 Posuzování právního zájmu v praxi není vždy jednoduché s ohledem to,
že výklad tohoto pojmu zákonodárce nechává na úvaze soudu. Ústavní soud k výkladu
právního zájmu například doplnil, že při posuzování právního zájmu nelze akcentovat pouze
úzké hledisko hmotněprávní, ale je nutné posuzovat širší přirozenoprávní hledisko, je-li to
odůvodněno okolnostmi případu.148
Vedlejší účastník může vstoupit do řízení z vlastního podnětu nebo na výzvu
některého účastníka učiněnou prostřednictvím soudu. Tato výzva účastníka se označuje jako
tzv. opověď rozepře (litis denuntiatio).149 Její význam spočívá v tom, že pokud třetí osoba
nereaguje na opověď ze strany účastníka, ztrácí tím možnost uplatnit nároky plynoucí
z vadného vedení sporu.150
O přípustnosti vedlejšího účastenství se rozhoduje jen na návrh. To znamená, že soud
z moci úřední nezkoumá, zda je vedlejší intervence přípustná, ale touto skutečností se zabývá
až na základě námitky nepřípustnosti vedlejšího účastenství.
Vedlejší účastník se účastní řízení od okamžiku, kdy soudu dojde jeho oznámení
o vstupu do řízení na podporu jedné ze stran, do okamžiku pravomocného skončení řízení,
do oznámení vedlejšího účastníka, že z řízení vystupuje, nebo do pravomocného rozhodnutí
o jeho nepřípustnosti.151 Vedlejší intervence zaniká také vyjádřením nesouhlasu hlavního
účastníka se vstupem vedlejšího účastníka na jeho stranu, neboť souhlas účastníka je nadřazen
tvrzenému právnímu zájmu vedlejšího účastníka na výsledku sporu.152
Zákon explicitně stanoví, že vedlejší účastník má v řízení stejná práva a povinnosti
jako účastník, jedná však jen sám za sebe. Literatura se shoduje, že tímto je nutno rozumět
výlučně práva a povinnosti procesní povahy, vedlejší účastník nemůže disponovat s řízením
nebo s jeho předmětem, ani činit úkony vázané na osobu účastníka.153 Zákonné znění tedy
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v tomto ohledu není zcela přesné. Vedlejší účastník má například právo se k věci vyjádřit a
naopak soud mu může uložit povinnost nahradit náklady řízení.
Zákon výslovně přiznává vedlejším účastníkům právo podat odvolání (§ 203 odst. 1
OSŘ), žalobu na obnovu řízení i žalobu pro zmatečnost (§ 231 odst. 1 OSŘ) a stanoví
podmínky, za kterých tak mohou učinit. Právo podat dovolání však občanský soudní řád
výslovně vedlejšímu účastníkovi nepřiznává. Konstantní judikatura výkladem za pomoci
argumentu e silentio legis uzavírá, že vedlejší účastník není oprávněn podat dovolání.154
Odborná literatura většinou s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu totožně uvádí,
že vedlejší intervenient není oprávněn podat dovolání.155 Pouze Dvořák upozorňuje
na hodnotový rozpor vyplývající z toho, že k podání ostatních mimořádných prostředků
vedlejší účastník oprávněn je, a dovozuje, že analogicky podle § 231 odst. 1 OSŘ je třeba mu
právo podat dovolání přiznat.156
Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. června 2004, sp. zn. 29 Odo 231/2002
vedlejší účastník pozbývá legitimaci k podání dovolání, jestliže účastník vezme své dovolání
zpět. Nejvyšší soud srovnává legitimaci k podání dovolání s legitimací k podání odvolání
podle právní úpravy účinné do 31. prosince 2000, kdy zákon neobsahoval ustanovení obdobné
dnešnímu § 203 odst. 1 OSŘ, který stanoví podmínky, kdy je vedlejší účastník oprávněn
podat odvolání. Právní teorie i soudní praxe v období do konce roku 2000 se však shodovaly,
že vedlejší účastník je oprávněn podat odvolání, přestože tak zákon výslovně nestanoví,
ledaže se hlavní účastník práva odvolání vzdal, vzal své odvolání zpět nebo vyslovil
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nesouhlas s odvoláním vedlejšího účastníka.157 Nejvyšší soud uvedl, že se tyto závěry uplatní
i v řízení o dovolání. Jestliže hlavní účastník vzal své dovolání zpět, představuje dovolání
vedlejšího účastníka úkon, který odporuje úkonu účastníka řízení, a proto je nepřípustné.
A contrario by dovolání podané vedlejším účastníkem mohlo být přípustné, jestliže s ním
účastník neprojeví nesouhlas ani nevezme své dovolání zpět. Uvedené rozhodnutí je
náznakem, že absence ustanovení dovolující vedlejšímu účastníkovi podat dovolání, by mohla
být překonána stejným výkladem, jako tomu bylo v době, kdy zákon výslovně neumožňoval
vedlejšímu účastníkovi podat odvolání. Následná soudní praxe se však touto otázkou
nezabývala, odůvodnění uvedeného rozhodnutí nekonfrontovala a setrvala na výkladu,
že vedlejší účastník není oprávněn podat dovolání za žádných okolností.
S převažující judikaturou, podle níž vedlejší účastník není oprávněn podat dovolání,
nelze zcela souhlasit. Tento závěr je v rozhodnutích vždy stroze odůvodněn tak, že zákon toto
oprávnění vedlejšímu účastníku nepřiznává. Chybí zde vysvětlení, proč nelze analogicky
postupovat jako při absenci ustanovení zakotvujícím právo vedlejšího účastníka podat
odvolání a také odlišení případů, kdy hlavní účastník vysloví nesouhlas s dovoláním
vedlejšího účastníka a kdy tak neučiní. Obzvlášť v případech, kdy dovolání podá hlavní
účastník, by mělo být připuštěno, aby dovolání mohl podat i účastník vedlejší. I v dovolacím
řízení by mohl být naplněn smysl vedlejšího účastenství, tedy podpora hlavního účastníka,
ochrana zájmů vedlejšího účastníka i možné zabránění sporu mezi vedlejším účastníkem
a opoziční procesní stranou.
Je evidentní, že nepřípustnost dovolání podaného vedlejším účastníkem lze
zpochybnit. Za účelem ozřejmění této otázky považuji za nutné ji v zákoně výslovně upravit.
Podle mého názoru by mělo být zakotveno právo vedlejšího účastníka podat dovolání
za současného stanovení podmínek, kdy tak může učinit. Jednoznačně by nemělo být
přípustné dovolání vedlejšího účastníka, když jím podporovaný účastník vzal dovolání zpět
a když s dovoláním vedlejšího účastníka vyslovil nesouhlas. Dále je možné diskutovat
o možnosti přijetí zákonné úpravy, která by připouštěla dovolání vedlejšího účastníka pouze
tehdy, podal-li dovolání účastník řízení na stejné straně sporu.
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Odlišnou situací je podání dovolání vedlejším účastníkem proti rozhodnutí, jímž mu
nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení. V tomto případě vedlejší účastník nepodává
dovolání ve prospěch účastníka, ale hájí svá subjektivní práva, proto musí mít stejné procesní
možnosti jako účastník. Judikatura potvrzuje, že v tomto případě je vedlejší účastník oprávněn
podat dovolání.158
Jestliže vedlejší účastník v řízení činí úkony, které odporují úkonům účastníka, jehož
v řízení podporuje, posoudí je soud po uvážení všech okolností. Literatura toto ustanovení
interpretuje dvěma způsoby: podle některých názorů má soud vycházet z úkonů vedlejšího
účastníka, jestliže mohou dané procesní straně přinést příznivější výsledek v řízení,159
podle jiných názorů má soud dát přednost úkonům hlavního účastníka řízení, neboť on je
právě tím, kdo vede proces160. Domnívám se, že nelze postupovat stejně jako v případě
odporujících si úkonů nerozlučných společníků, tedy dát přednost úkonům účastníka, které
mohou přinést nejúspěšnější výsledek řízení. V případě nerozlučných společníků totiž bude
dopad úkonů na všechny společníky stejný, ale ve vztahu mezi účastníkem řízení a vedlejším
účastníkem je tomu jinak. V řízení se rozhoduje především o právech a povinnostech
účastníka a primární funkcí vedlejšího účastníka je podpora účastníka hlavního. Pokud tedy
nebudou dány zvláštní okolnosti, které by odůvodňovaly odlišný postup, bude zapotřebí řídit
se pravidlem, že úkony účastníka řízení mají přednost. Považuji za potřebné zakotvit toto
pravidlo do občanského soudního řádu, neboť jak je patrné z odborné literatury, výklad tohoto
neurčitého ustanovení není jednotný.
Specifické postavení jako vedlejší účastník má stát. V určitých případech totiž může
vystupovat jako účastník sporu i jako vedlejší účastník na stejné procesní straně, jestliže
za něj vystupuje jiná organizační složka. Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.
června 2015, sp. zn. 30 Cdo 3737/2014 je nezbytné přihlížet ke specifikům státu jako subjektu
řízení. Jeho právní zájem nelze vykládat pouze jako obecný zájem státu, ale je třeba jej
158
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posuzovat s ohledem na jeho postavení nositele veřejných funkcí, což souvisí s působností
jednotlivých organizačních složek. Nejvyšší soud poukázal na skutečnost, že již dřívější
judikatura připustila možnost státu být současně účastníkem řízení i vedlejším účastníkem.161
V tomto konkrétním případě soud dovodil právní zájem vedlejšího účastníka na základě
právního nástupnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu do práv a povinností
právního předchůdce, kterým byl odlišný subjekt (Pozemkového fondu České republiky),
přestože obecným pravidlem je, že práva a povinnosti z vedlejšího účastenství na právního
nástupce nepřecházejí.162
Zatím není jednoznačně vyřešena otázka, zda může být vedlejším účastníkem
podpůrce. Svoboda uvádí, že uplatněním námitky neplatnosti právního jednání učiněného
podporovaným účastníkem podle § 116a odst. 2 OSŘ získává podpůrce právní zájem
na výsledku řízení a tím i oprávnění do řízení vstoupit jako vedlejší účastník.163 Jiná
komentářová literatura tento závěr zpochybňuje s tím, že námitka neplatnosti ještě nemusí nic
vypovídat o právním zájmu podpůrce na výsledku řízení. Nadto je třeba zohlednit, že vedlejší
účastník často sleduje v řízení především své zájmy, proto lze diskutovat o tom, zda postavení
vedlejšího účastníka nevylučuje, aby tatáž osoba byla zároveň ve funkci podpůrce, když
úkolem podpůrce je chránit zájmy podporovaného.164 Domnívám se, že žádné zákonné
ustanovení nebrání tomu, aby podpůrce vystupoval zároveň jako vedlejší účastník. V případě,
že by došlo ke střetu zájmů podpůrce a podporovaného, soud podpůrce odvolá
i bez návrhu.165
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Hlavní intervence
Stejně jako vedlejší intervence i hlavní intervence představuje určitý zásah

do probíhajícího řízení. Oproti vedlejší intervenci hlavní intervenient nemá zájem na podpoře
některého z účastníků probíhajícího řízení, ale uplatňuje zájem svůj vlastní.166 Nadto se jedná
o zahájení nového řízení, nikoli o vstup do řízení již probíhajícího.167 Hlavní intervence je
z povahy věci také možná jen ve sporném řízení.168
Zákonná úprava hlavní intervence je velmi stručná: „Kdo 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.“169 Hlavní
intervence tedy umožňuje, aby třetí osoba napadla žalobou účastníky probíhajícího řízení,
jestliže uplatňuje právo k předmětu řízení.170 Není to však její povinnost.
Příkladem hlavní intervence může být žaloba hlavního intervenienta proti účastníkům
probíhajícího řízení o vydání věci, kterou se domáhá vydání téže věci na základě svého
tvrzeného vlastnického práva k ní.171
Smysl hlavní intervence spočívá v možnosti projednat více nároků několika osob
o stejném předmětu řízení společně v jediném řízení.172 Pokud by hlavní intervence nebyla
zákonem dovolena, musel by hlavní intervenient vyčkat na rozhodnutí probíhajícího sporu
a své právo uplatnit proti úspěšnému účastníkovi173, nebo podat samostatné žaloby vůči
účastníkům zahájeného řízení, v takovém případě by však hrozilo riziko vydání obsahově
rozporných rozhodnutí174. Navíc hlavní intervence přispívá k hospodárnosti řízení175.
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Hlavní intervenient vystupuje v novém řízení jako žalobce a žalovanými jsou účastníci
původního řízení. V žalobě podané hlavním intervenientem budou na straně žalované
označeny vždy minimálně dva procesní subjekty. Na straně žalované tedy vzniká společenství
účastníků. Odborná veřejnost není jednotná v názoru, zda se jedná o společenství samostatné
nebo nerozlučné.
Judikatura neřeší, zda se jedná o společenství samostatné nebo nerozlučné, ale uzavírá,
že pro úspěch v řízení o žalobě hlavního intervenienta musí být splněny požadavky, které jsou
jinak kladeny jako požadavky pro úspěch v řízení, kde vystupují na straně žalované
nerozluční společníci. Konkrétně podle judikatury musí být jako žalovaní označeni všichni
účastníci původního řízení a petit v intervenční žalobě musí znít shodně vůči všem
žalovaným.176
Dvořák uvádí, že účastníci původního řízení vystupují jako nerozluční společníci,
ale zvláštnost jejich společenství spočívá v tom, že žalobní petit vůči každému z nich nemusí
být shodný. Jako příklad uvádí řízení, v němž se hlavní intervenient (postupitel pohledávky)
bude domáhat určení, že žalovaný (postupník) není věřitelem pohledávky a zároveň
že žalovaný (dlužník) je povinen zaplatit dlužnou částku.177
Šínová a Juráš uvádějí, že mezi účastníky původního řízení není dán nedělitelný
hmotněprávní vztah, který by odůvodňoval označení jejich společenství za nerozlučné.
Vzhledem k tomu, že pro úspěch ve věci je nezbytné žalovat všechny účastníky původního
řízení, lze společenství považovat za nucené. V řízení o reivindikační žalobě hlavního
intervenienta však soud v rozhodnutí uloží povinnost všem žalovaným, rozhodnutí je tedy
stejné pro všechny žalované, což je prvkem nerozlučného společenství. Oproti tomu
v takovém řízení žalovaní mohou činit úkony, které se nebudou vztahovat na ostatní žalované,
což je znakem samostatného společenství. Na základě uvedeného Šínová a Juráš uzavírají, že
procesní

společenství

vzniklé

v důsledku

hlavní

intervence

je

zvláštním

typem

společenství.178
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Rovněž na případech hlavní intervence vidíme, že problematika určování, zda se jedná
o společenství samostatné nebo nerozlučné, není jednoznačná. Přitom posouzení, o jaký druh
společenství se jedná, má zásadní dopad na posuzování úkonů účastníků v procesním
společenství a tím i na celé řízení. Domnívám se, že problém tkví v tom, že zákon zná členění
procesního společenství pouze na samostatné a nerozlučné (přestože je tak výslovně
neoznačuje). V praxi se totiž vyskytují případy (mezi nimi i společenství, jež vzniklo
v důsledku hlavní intervence), které by podle teorie bylo možno považovat za společenství
nucená samostatná, avšak je nutné je podřadit pod jedinou ze dvou variant. Teorie se s tímto
problémem vyrovnává tak, že uvádí, že se jedná o zvláštní druh společenství nebo že se jedná
o některý typ společenství se specifickými prvky. Je tedy zřejmé, že celkově je zákonná
úprava procesního společenství nedostatečně propracovaná pro potřeby praxe a nedostatky
musí překonávat judikatura.
Na rozdíl od otázky znění petitu vůči jednotlivým žalovaným se judikatura i literatura
shodují, že petit žaloby hlavního intervenienta nemusí být shodný s petitem původní žaloby,
avšak musí alespoň částečně představovat konečné řešení právního poměru, o který
v probíhajícím řízení jde.179
K projednání žaloby hlavního intervenienta zákon stanoví zvláštní úpravu příslušnosti
soudů. Podle ustanovení § 9a a § 88 písm. g) OSŘ je k projednání intervenční žaloby
příslušný soud ten, jenž vede řízení o prvotní žalobě. Tato úprava je účelná, protože jinak by
odlišná příslušnost soudů představovala překážku pro spojení původního a intervenčního
řízení.
Spojit věci do jednoho řízení umožňuje ustanovení § 112 odst. 1 OSŘ. Z povahy
hlavní intervence se podává, že takový postup bude pravidlem. Pouze pokud by byla žaloba
hlavního intervenienta vadná po formální stránce nebo zjevně chybná, soud ke spojení věcí
nepřistoupí.180 Bez ohledu na to, zda je hlavní intervence projednávána ve společném řízení,
soud nejprve musí posoudit, zda je důvodná, a teprve potom rozhodnout o nároku vzneseném
v původním řízení.181
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7

Přistoupení dalšího účastníka, záměna účastníků

7.1

Obecně
Na straně žalobce nebo žalovaného nemusí po celou dobu řízení vystupovat tytéž

subjekty. V případech stanovených zákonem je možné měnit okruh osob, které se řízení
účastní. Těmito případy jsou právě přistoupení dalšího účastníka do řízení a záměna účastníků
řízení.
Přistoupení i záměna umožňují napravit nedostatek věcné legitimace, který existuje
již na počátku řízení, ale je zjištěn až v jeho průběhu.182 Skutečnost, že žalobce v žalobě
označil osoby, které nemají v řízení věcnou legitimaci, nebo že neoznačil všechny osoby,
jejichž účast v řízení je podmínkou úspěchu žalobce, tak nemusí nutně vést k zamítnutí
žaloby. Tento postup zabraňuje vzniku dalších sporů a umožňuje využít výsledky
dosavadního řízení, což přispívá k procesní ekonomii.183
Zákonnými podmínkami pro takovou změnu okruhu účastníků jsou návrh žalobce,
přivolení soudu a souhlas toho, kdo má do řízení nově vstoupit, jestliže má být na straně
žalující. Navíc u záměny je vyžadován souhlas ostatních účastníků řízení.
Dále podle judikatury soud nepřipustí dalšího účastníka do řízení, jestliže by
v důsledku přistoupení nastal nedostatek podmínky řízení, který by způsobil zastavení řízení,
jestliže by nebylo nepochybné, čeho se žalobce domáhá proti nově navrženému žalovanému
nebo čeho se domáhá nově navržený žalobce, nebo jestliže by přistoupení bylo v rozporu
se zásadou hospodárnosti řízení.184
Přestože instituty přistoupení a záměny slouží k napravení nedostatku věcné
legitimace, podle konstantní judikatury soud při rozhodování o přistoupení nebo záměně
nezkoumá, zda má účastník, jehož vstup do řízení je navrhován, věcnou legitimaci.185 Jedná
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se totiž o otázku hmotného práva, která je posuzována až při rozhodování ve věci samé.
Jestliže účastník, jenž nově vstoupil do řízení, postrádá věcnou legitimaci, povede to
k zamítnutí žaloby. Jak již bylo uvedeno, určení subjektů řízení je součástí oprávnění žalobce,
který nese riziko neúspěchu vyplývající z chybného vymezení okruhu účastníků.
Případy přistoupení a záměny je nutno důsledně odlišovat od procesního nástupnictví.
Hmotněprávní sukcese, k níž došlo před zahájením řízení, může být v procesu zohledněna
pouze pomocí přistoupení nebo záměny účastníka. Naopak hmotněprávní sukcese, k níž došlo
po zahájení řízení, vede k procesnímu nástupnictví.186 Z tohoto rozdílu vyplývá i odlišné
postavení účastníků, kteří do řízení nově vstoupili. Procesní nástupce je povinen přijmout stav
řízení, do nějž vstupuje, což neplatí pro účastníky, kteří do řízení vstoupili na základě
přistoupení nebo záměny. Procesní úkony účastníka, který byl v řízení od samého počátku,
nejsou závazné pro účastníka, který do řízení vstoupil, ať už na základě přistoupení nebo
záměny. Nový účastník totiž nemá vztah k dosavadnímu účastníkovi, proto po něm nelze
spravedlivě požadovat, aby nesl případné nepříznivé důsledky jeho procesního postupu.187
Z tohoto důvodu zákon obsahuje zvláštní úpravu koncentrace řízení v ustanovení
§ 118b odst. 2 věty druhé OSŘ. Došlo-li k přistoupení účastníka nebo k záměně, nastávají
účinky podle ustanovení § 118b odst. 1 OSŘ až skončením prvního jednání, které bylo
nařízeno po přistoupení nebo záměně účastníka a které se ve věci konalo.
Oba instituty jsou aplikovatelné pouze ve sporném řízení, kde platí formální pojetí
účastenství.188 Nadto je lze využít pouze v řízení před soudem prvního stupně, neboť není
myslitelné, aby se řízení o opravném prostředku, v němž je přezkoumáváno původní
rozhodnutí, účastnily osoby, které nebyly účastníky původního řízení, jež navíc nejsou vázány
úkony dosavadních účastníků.189

7.2

Přistoupení dalšího účastníka
Přistoupení dalšího účastníka do řízení upravuje ustanovení § 92 odst. 1 OSŘ. Jestliže

žalobce v průběhu řízení zjistí, že je dán nedostatek věcné legitimace na některé straně sporu
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tím, že hmotné subjektivní právo jí svědčí pouze ve spojení s jiným subjektem, může
navrhnout přistoupení dalšího procesního subjektu.190
Nutnost účasti více subjektů na jedné straně řízení je například v případě několika
spoluvlastníků věci, kteří se musí účastnit řízení o neplatnosti smlouvy o převodu věci v jejich
spoluvlastnictví.191
Při rozhodování o připuštění dalšího účastníka do řízení soud posuzuje, zda je
přistoupení v souladu se zásadou procesní ekonomie. Jestliže by přistoupení dalšího účastníka
oddálilo rozhodnutí věci například potřebou dalšího dokazování, zpravidla nebudou dány
okolnosti pro připuštění dalšího účastníka. Oproti tomu soud zpravidla připustí vstup dalšího
účastníka, který má mít postavení nerozlučného společníka.192
Přestože se na pojetí institutu přistoupení účastníka do řízení, jehož smyslem je
umožnění nápravy nedostatku věcné legitimace účastníka, teorie shoduje, ukazuje se, že
možnosti jeho využití jsou v praxi širší. Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne
30. listopadu 2016, sp. zn. 32 Cdo 5406/2014 vyslovil, že soud může připustit přistoupení
další žalované, kterou je nástupnická společnost, jež vznikla až po zahájení řízení rozdělením
společnosti odštěpením, která byla od počátku řízení žalovanou. Důsledkem rozdělení bylo,
že rozdělovaná společnost zůstala dlužníkem a nástupnická společnost se stala ručitelem. Je
zřejmé, že v popsaném případě nejde o převod nebo přechod povinnosti, na který je nutno
aplikovat ustanovení § 107a OSŘ, ale o vznik jiné povinnosti zavazující jiný subjekt.
V daném případě tedy nešlo o nápravu nedostatku věcné legitimace, ale o usnadnění postupu
žalobce, který díky této možnosti nemusel uplatňovat nárok vůči ručiteli novou žalobou.
Na tomto případu lze demonstrovat, že postup podle § 92 odst. 1 OSŘ je aplikovatelný
i v důsledku skutečnosti nastalé až po zahájení řízení.
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7.3

Záměna účastníků
Záměna účastníků je upravena v § 92 odst. 2 OSŘ. Oproti přistoupení změna v okruhu

účastníků nespočívá v navýšení počtu procesních subjektů, ale ve vystoupení jednoho z nich
a vstupu jiného.
Nutnost záměny se může vyskytnout například tehdy, když žalobce až po zahájení
řízení zjistí, že povinnost již před podáním žaloby přešla na jiný subjekt, než který je v žalobě
označen jako žalovaný.193
Jak bylo uvedeno, pro záměnu je vyžadován souhlas všech účastníků, neboť
i dosavadní žalovaný, jehož účast na řízení by měla být na základě návrhu žalobce podle § 92
odst. 2 OSŘ ukončena, může mít zájem na tom, aby o právním vztahu mezi původními
stranami řízení bylo věcně rozhodnuto.194
Tento podstatný rozdíl mezi přistoupením a záměnou v praxi někdy vede k tomu, že je
institut záměny obcházen tím, že žalobce navrhne přistoupení dalšího účastníka a poté vezme
žalobu směřující proti původnímu žalovanému zpět nebo vezme žalobu zpět s tím, že v řízení
bude pokračovat pouze nový žalobce. Tento postup, kterým žalobce vyloučí možnost
žalovaného se k záměně účastníků vyjádřit, byl shledán nepřípustným. Proto je-li zřejmé, že
dosavadní žalobce nebo žalovaný nebyl věcně legitimován již v době zahájení řízení, soud
přistoupení dalšího účastníka nepřipustí, neboť takový nedostatek lze zhojit pouze
záměnou.195
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8

Procesní nástupnictví

8.1

Obecně
Od institutu záměny účastníků je třeba odlišit změnu účastníků, tedy procesní

nástupnictví. Jestliže po zahájení řízení nastane skutečnost předvídaná zákonem, může osoba,
která doposud nebyla účastníkem řízení, do řízení vstoupit na místo účastníka, jehož působení
v řízení končí.
Rozlišujeme dva druhy procesního nástupnictví. Prvním z nich je procesní
nástupnictví podle ustanovení § 107 OSŘ, ke kterému dochází, jestliže účastník ztratí
po zahájení řízení procesní subjektivitu. Druhým z nich je procesní nástupnictví podle
ustanovení § 107a OSŘ, které je přípustné v případě převodu nebo přechodu práva nebo
povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde. Ustanovení § 107a OSŘ se aplikuje až tehdy,
nedopadá-li na situaci ustanovení § 107 OSŘ.
V odborných publikacích se běžně setkáme s dělením na procesním nástupnictví
v případě univerzální sukcese jako označení procesního nástupnictví podle § 107 OSŘ
a procesní nástupnictví v případě singulární sukcese jako označení procesního nástupnictví
podle § 107a OSŘ.196 Přestože je ve většině případů toto dělení odpovídající, nepovažuji jej
za zcela přesné, neboť ve výjimečných případech k univerzální sukcesi může dojít i bez ztráty
způsobilosti být účastníkem řízení (v případě uložení trestu propadnutí majetku podle § 66
TZ197) a k singulární sukcesi může dojít i při ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení
(v případě přechodu mzdových a platových práv z pracovněprávního vztahu podle § 328
ZP198).
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Základním rozdílem mezi záměnou a procesním nástupnictvím je, že k záměně může
dojít, jestliže před zahájením řízení nastane rozhodná skutečnost, avšak k procesnímu
nástupnictví dochází, když rozhodná skutečnost, která k nástupnictví vede, nastane
až po zahájení řízení.
Dále na rozdíl od záměny procesní nástupce přijímá stav řízení, jaký tu je v době jeho
nástupu.199 Procesní nástupce je tedy úkony svého předchůdce vázán.
Při rozhodování o záměně účastníka má soud prostor pro své uvážení, zda záměnu
připustí.200 Procesnímu nástupnictví soud oproti tomu vyhovět musí, jestliže jsou k tomu dány
podmínky stanovené zákonem.
V publikované literatuře se objevuje názor, že ustanovení § 107a OSŘ je zařazeno
nesystematicky, neboť neřeší případy, kdy nastala překážka postupu řízení, a proto by mělo
být zařazeno spíše u ostatních institutů týkajících se účastenství.201
Je zřejmé, že institut záměny i institut procesního nástupnictví podle § 107a OSŘ
slouží k nápravě nedostatku věcné legitimace, ale účelem procesního nástupnictví podle § 107
OSŘ je odstranění překážky postupu řízení.
Další podobnost mezi záměnou a procesním nástupnictvím podle § 107a OSŘ
můžeme spatřovat v tom, že k výměně účastníka řízení dochází na základě návrhu žalobce.
Oproti tomu k procesnímu nástupnictví podle § 107 OSŘ není návrh třeba a soud postupuje
ex officio.
Záměna i procesní nástupnictví podle § 107a OSŘ jsou instituty sporného řízení, avšak
procesní nástupnictví podle § 107 OSŘ je využitelné i v řízení nesporném.202
Jak bylo uvedeno, k záměně účastníka je vyžadován souhlas žalovaného a toho, kdo
má vstoupit na místo žalobce. K procesnímu nástupnictví podle § 107a OSŘ je vyžadován
souhlas žalobce, který má do řízení nově vstoupit; souhlas žalovaného se nevyžaduje.
V případě procesního nástupnictví podle § 107 OSŘ není vyžadován souhlas žádného
z procesních subjektů, neboť tímto postupem je odstraňována překážka postupu řízení.
199
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Z uvedené komparace záměny, procesního nástupnictví dle § 107a OSŘ a procesního
nástupnictví dle § 107 OSŘ je patrné, že procení nástupnictví podle § 107a OSŘ má společné
znaky s oběma srovnávanými instituty. Jisté však je, že k procesnímu nástupnictví dle § 107a
OSŘ nedochází z důvodu překážky postupu řízení, proto by toto ustanovení nemělo být
zařazeno pod právní úpravou překážek postupu řízení.

8.2

Procesní nástupnictví při ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení
Jestliže účastník ztratí v průběhu řízení procesní subjektivitu, soud posoudí podle

povahy věci, zda může v řízení pokračovat. Pokud povaha řízení umožňuje pokračovat
v řízení, pokračuje v něm procesní nástupce původního účastníka. Zákon stanoví,
že procesním nástupcem fyzické osoby jsou ti, kdo vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž
v řízení jde; procesním nástupcem právnické osoby jsou ti, kdo vstoupili do jejích práv
a povinností, případně ti, kdo převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde.
Smyslem procesního nástupnictví podle § 107 OSŘ je umožnění pokračovat v řízení
s novým subjektem, když původní subjekt ztratí procesní subjektivitu. Nedostatek procesní
subjektivity totiž představuje nedostatek podmínky řízení, který by jinak vedl k zastavení
řízení.203 Procesní nástupnictví je odvozeno od nástupnictví hmotněprávního, proto je
procesním nástupcem ten, kdo podle hmotného práva převzal po původním účastníkovi právo
nebo povinnost, o něž v řízení jde.204
Fyzická osoba ztratí způsobilost být účastníkem řízení smrtí, případně prohlášením
za mrtvou. Jejími procesními nástupci jsou ti, kdo vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž
v řízení jde. Klasicky budou procesními nástupci fyzické osoby její dědicové, ale mohou jimi
být také postupně manžel, rodiče a děti v případě přechodu mzdových a platových práv
z pracovněprávního vztahu (§ 328 odst. 1 ZP).205
Právnická osoba ztratí způsobilost být účastníkem řízení svým zánikem. Jejími
procesními nástupci jsou ti, kdo vstoupili do jejích práv a povinností, případně ti, kdo převzali
práva a povinnosti, o něž v řízení jde. Do práv a povinností zanikající právnické osoby
vstupuje nástupnická společnost v případě fúze sloučením i splynutím (§ 61 odst. 1 a § 62
zákona o přeměnách obchodních společností a družstev). Práva a povinnosti zanikající
203
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právnické osoby přebírá nástupnická společnost v případě rozdělení rozštěpením nebo
společník při převodu jmění na společníka (§ 244 odst. 1 a § 337 odst. 1 zákona o přeměnách
obchodních společností a družstev).206
Povaha věci neumožňuje pokračovat v řízení, když právnická osoba zanikne
s likvidací bez právního nástupce,207 když se v řízení o pozůstalosti nezjistí žádný majetek
zůstavitele, případně majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty208. V takových
případech soud řízení zastaví.
Jestliže povaha věci umožňuje v řízení pokračovat, soud může ihned rozhodnout
o procesním nástupci nebo řízení přerušit a po odpadnutí překážky v řízení pokračovat. Soud
může ihned rozhodnout o procesním nástupci například tehdy, je-li právním nástupcem
právnické osoby jiná právnická osoba, nebo v případě smrti fyzické osoby, jež má pouze
jednoho dědice, který neodmítl dědictví.209 Nutnost přerušit řízení nastává typicky v případě
smrti fyzické osoby, na jejíž místo má vstoupit některý z dědiců, neboť v době smrti účastníka
nemusí být okruh dědiců znám.210
Procesní nástupnictví dle § 107 OSŘ lze aplikovat pouze u účastníků, nikoli
u vedlejších účastníků, neboť práva a povinnosti z vedlejšího účastenství nejsou předmětem
sukcese.211

8.3

Procesní nástupnictví při převodu nebo přechodu práva nebo
povinnosti po zahájení řízení
Jestliže v průběhu řízení nastane právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují

převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může žalobce
navrhnout, aby na místo dosavadního účastníka do řízení vstoupil nabyvatel předmětného
práva nebo povinnosti nebo ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž
v řízení jde. K této změně účastníka je vyžadován souhlas osoby, která má nově vstoupit
na místo žalobce.
206
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Cílem procesního nástupnictví podle § 107a OSŘ je umožnit napravení nedostatku
aktivní nebo pasivní věcné legitimace, který vznikne až po zahájení řízení. Toto ustanovení
tedy představuje nástroj procesního práva, který zohledňuje převod nebo přechod práva nebo
povinnosti, o něž v řízení jde, v průběhu řízení. Tuto hmotněprávní změnu musí ale vzít
v potaz především žalobce, který má v rámci svého dispozičního oprávnění možnost právní
nástupnictví soudu navrhnout. Pokud by tuto změnu nenavrhl a v řízení by bylo pokračováno
s účastníkem, u kterého není dána věcná legitimace, žalobce by v řízení nebyl úspěšný, neboť
pro rozhodnutí je rozhodující stav v době jeho vyhlášení (§ 154 odst. 1 OSŘ). Zároveň tato
změna účastníka není podmíněna souhlasem žalovaného jako u záměny, neboť nesouhlas
žalovaného by například vyloučil možnost žalobce v průběhu řízení převést předmět sporu,
protože takovým převodem by žalobce ztratil věcnou legitimaci v řízení, čímž by si přivodil
neúspěch. Taková koncepce by jistě byla nežádoucí zejména ve sporech, o nichž řízení
probíhá řadu let.
Procesní nástupnictví podle § 107a OSŘ je přípustné, jestliže nastane právní
skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti, o něž
v řízení jde. Procesním nástupcem je pak nabyvatel předmětného práva nebo povinnosti,
případně ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde.
K takovému procesnímu nástupnictví může dojít například při postoupení pohledávky212,
převzetí dluhu213 nebo postoupení smlouvy214.
Zákon říká, že soud vyhoví návrhu na procesní nástupnictví podle § 107a OSŘ,
jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy
spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde, a případně je dán
souhlas nově navrhovaného žalobce. Ustanovení však nijak neupřesňuje, jak by měla být
taková skutečnost prokázána. Obecně se dokazování provádí při jednání.215 Soudy však
v těchto případech dokazování při jednání nevyžadují.216 Rozhodnutí o návrhu na vstup
procesního nástupce do řízení nepředjímá výsledek řízení, neboť posouzení, zda právo nebo
povinnost na procesního nástupce přešly nebo byly převedeny, je předmětem rozhodnutí
až ve věci samé217. Soudy proto pouze posuzují, zda taková právní skutečnost nastala a zda je
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způsobilá mít za následek převod nebo přechod práva nebo povinnosti.218 Žalovaný má však
právo se k návrhu na vstup procesního nástupce do řízení vyjádřit.219
K podání návrhu na změnu účastníka podle § 107a OSŘ není oprávněn vedlejší
účastník, neboť určit okruh účastníků řízení je oprávněn pouze žalobce.220
Návrh podle § 107a OSŘ může žalobce podat „dříve, než soud o věci rozhodne“.
Formulace je tedy odlišná od ustanovení § 107 OSŘ, které je aplikovatelné, jestliže účastník
ztratí procesní subjektivitu „dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno“. Občanský soudní
řád explicitně stanoví, že ustanovení § 107a neplatí pro řízení o žalobě pro zmatečnost
a pro dovolací řízení.221 Procesní nástupnictví podle § 107a OSŘ je tedy přípustné v řízení
o žalobě na obnovu řízení a v odvolacím řízení. Vzhledem k režimu neúplné apelace, kdy
odvolací soud přihlíží pouze ke skutečnostem tvrzeným v souladu s § 205a OSŘ, je postup
podle § 107a OSŘ v odvolacím řízení možný prakticky pouze tehdy, jestliže k rozhodné
právní skutečnosti došlo po vyhlášení rozhodnutí prvostupňového soudu.222
Odborná literatura hodnotí právní úpravu § 107a OSŘ jako problematickou hned
z několika důvodů. Prvním z nich je vázanost procesního nástupce úkony jeho předchůdce
v řízení.
Jestliže dojde ke změně účastníka na straně žalované, je nový žalovaný vázán
i případnými procesními pochybeními svého předchůdce. To je vnímáno jako nespravedlivé,
jelikož souhlas nového žalovaného se vstupem do řízení není vyžadován.223
Stejně může být poškozen nový žalobce, který vstoupil na místo žalobce v řízení.
I tento nový žalobce je vázán úkony svého předchůdce včetně případných procesních vad.
Jestliže je v důsledku procesních vad vydáno zamítavé rozhodnutí, je jím nový žalobce vázán.
Procesní nástupnictví podle § 107a OSŘ může navrhnout pouze žalobce. Jestliže
v průběhu řízení žalobce své právo převede a procesní nástupnictví nenavrhne, bude tímto
postupem poškozen sukcesor, který nemá možnost navrhnout svůj vstup do řízení na stranu
218
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žalující. V takovém případě bude vydán zamítavý rozsudek pro nedostatek aktivní věcné
legitimace a právní nástupce žalobce, který se neúčastnil řízení, nebude mít možnost zahájit
řízení nové kvůli překážce věci pravomocně rozhodnuté.224
Domnívám se, že ve všech třech případech (vstup nového žalovaného do řízení, vstup
nového žalobce do řízení a pozice právního nástupce, jehož vstup do řízení žalobce nenavrhl)
můžeme dospět k závěru, že vázanost úkony právního předchůdce nepředstavuje
nepřiměřenou právní úpravu. Nabyvatel práva nebo povinnosti se totiž má zajímat o existenci
a stav řízení, které je ohledně převáděného práva nebo povinnosti vedeno. Již při převodu má
přihlédnout i k případným vadám řízení a tyto zohlednit. Ke zkrácení práv účastníka
nedochází, když účastník již před převodem věci má možnost vyžádat si od auktora informace
o průběhu řízení. I přes samostatnost hmotného a procesního práva nemůžeme při převodu
nebo přechodu práv a povinností odhlížet od skutečnosti, že procesní nástupnictví je
odvozeno od nástupnictví hmotněprávního225 a že ohledně převáděné věci může například
probíhat řízení. V zákoně je navíc výslovně stanoveno, že při procesním nástupnictví podle
§ 107a OSŘ se ustanovení, podle nějž procesní nástupce musí přijmout stav řízení, jaký tu je
v době jeho nástupu do řízení, platí obdobně. Pravidla, jaká se uplatní při převodu nebo
přechodu práva nebo povinnosti, jsou tedy známa předem pro všechny zúčastněné subjekty.
Je pak především na převodci a nabyvateli, aby již při kontraktačním procesu uvážili
i procesní důsledky, které jsou s převodem nebo přechodem spjaty. Proto je při převodu
a přechodu práv a povinností v průběhu řízení vždy nutné počítat s aplikací pravidla, že
žalobce je pánem sporu a výlučně na jeho vůli záleží okruh účastníků řízení.
Nespravedlnost je spatřována i ve vztahu k původnímu žalovanému, neboť tím,
že jeho souhlas se změnou není vyžadován, je porušeno jeho právo na rozhodnutí věci a tím
i právo na spravedlivý proces.226
Pokud hovoříme o situaci, kdy má být v řízení nahrazen tento žalovaný, pak tento
účastník nemůže legitimně očekávat, že mu bude nadále svědčit právo na rozhodnutí věci,
když po zahájení řízení převedl svoji povinnost. Přestože jsou procesněprávní vztahy
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nezávislé na existenci práv a povinností vyplývajících z hmotného práva,227 nelze přehlížet,
že účast žalovaného v procesněprávním vztahu vznikla na základě vůle žalobce, který označil
jako žalovaného právě toho, o němž tvrdí, že je nositelem povinnosti v oblasti hmotného
práva. Pokud by žalovaný převedl tuto povinnost ještě před zahájením řízení, účastníkem
procesněprávního vztahu by se vůbec nestal. Jestliže tak právním jednáním žalovaného dojde
v průběhu řízení ke změně skutečností, které byly důvodem pro to, že se žalovaný stal
účastníkem řízení, je nutné ponechat žalobci právní nástroj k tomu, aby měl možnost jako
žalovaného opětovně označit toho, o kom tvrdí, že je nositelem hmotněprávní povinnosti.
Skutečnost, zda je tvrzená povinnost po právu, je nadále zjišťována v řízení. Ochrana
původního žalovaného před jeho vyloučením z řízení na základě libovůle žalobce spočívá
v ustanovení § 107a odst. 2 věty první OSŘ, tj. soud zkoumá, zda hmotněprávní skutečnost,
která by odůvodňovala změnu žalovaného, nastala. Ústavní soud upřesnil, že nabyvatel práva
nebo povinnosti může vstoupit do řízení na místo žalovaného bez jeho souhlasu pouze tehdy,
když toto právo nebo povinnost odvozuje od převodu nebo přechodu ze strany žalovaného. 228
Jestliže by tedy k převodu iniciovaného z jeho strany nedošlo, tak by řízení proběhlo s jeho
účastí. Ani v tomto případě proto neshledávám porušení práv původního účastníka.
Jestliže má být v řízení nahrazen žalobce a právní úprava stanoví, že souhlas
žalovaného není vyžadován, lze opět diskutovat o možném porušení práva žalovaného
na rozhodnutí sporu, který mezi stranami probíhá. Vzhledem k tomu, že žalovaný je
účastníkem řízení, má řadu procesních práv a povinností, přičemž právem žalovaného je
i právo na meritorní rozhodnutí o nároku, který byl proti němu žalobcem vznesen.229 Přestože
by právní úprava, která by důsledně dbala vázanosti procesních stran na sebe230, byla
optimální, domnívám se, že ji nelze vytvořit, aniž by způsobovala další problémy. Nelze
přehlédnout, že subjekt, který je v pozici žalobce, zpravidla může své právo převést
před zahájením řízení i po skončení řízení, aniž by vyžadoval souhlas subjektu, který v řízení
vystupuje na straně žalované. Žalovaný musí počítat s tím, že k takovému hmotněprávnímu
jednání, které ovlivní procesní postavení stran, může dojít i v průběhu řízení. Žalobce podal
žalobu svým jménem proto, že tvrdil, že právě jemu svědčí právo. Návrh na procesní
nástupnictví podle ustanovení § 107a OSŘ je opět nástrojem žalobce sloužícím k tomu,
227
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aby mohl nově vymezit okruh účastníků z důvodu, že se změnily skutečnosti, které
odůvodňovaly označení právě původního procesního subjektu žalobcem. Ochranou
žalovaného při změně žalobce bez jeho souhlasu je ustanovení § 107a odst. 3 OSŘ ve spojení
s ustanovením § 107 odst. 4 OSŘ, tj. že v případě procesního nástupnictví podle § 107a OSŘ
jsou úkony předchůdce závazné pro procesního nástupce. Žalovaný tedy procesním
nástupnictvím na straně žalující „neztrácí“ nic z toho, čeho doposud dosáhl v řízení. V řízení
je pokračováno s procesním nástupcem a o věci je nakonec pravomocně rozhodnuto, čímž je
naplněno i právo žalovaného na rozhodnutí sporu. Oproti institutu záměny, ke které je souhlas
žalovaného se záměnou žalobce vyžadován, je zde významný rozdíl spočívající v povinnosti
nově vstupujícího účastníka do řízení přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho vstupu.
Při záměně tedy v řízení vystupuje nový účastník, který může mít odlišná práva
a povinnosti, a de facto začíná řízení znovu, neboť při záměně se uplatní výjimka
z koncentrace řízení (§ 118b odst. 2 věta druhá OSŘ). Oproti tomu při procesním nástupnictví
podle § 107a OSŘ dojde pouze ke změně osoby, ale řízení pokračuje tam, kde skončilo,
se subjektem, na kterého bylo převedeno totéž právo, které bylo od počátku předmětem řízení.
Řešení, které by podmiňovalo procesní nástupnictví na straně žalující souhlasem původního
žalovaného, by navíc podstatně ztížilo postavení žalobce, který má v úmyslu právo převést.
Nesouhlas žalovaného by automaticky vylučoval možnost žalobce právo převést, neboť
takový převod práva a následný nesouhlas žalovaného se změnou účastníků by vedl
k neúspěchu žalobce v řízení. Bylo by nelogické, aby žalobce ztratil možnost nakládat
se svým právem jen proto, že o něm probíhá řízení. Zvlášť v řízení, které trvá delší dobu
kvůli průtahům v řízení způsobeným žalovaným, by podmínění převodu práva souhlasem
žalovaného představovalo nepřípustné omezení práv žalobce.
Dále je problematické, že ustanovení § 107a OSŘ poskytuje účastníkům prostor
pro jeho zneužití prostřednictvím účelových změn věcné legitimace.
V praxi žalobci zneužívají možnost převodu práva v průběhu řízení k tomu, aby učinili
možnou budoucí pohledávku na náhradu nákladů řízení nedobytnou. Soudy tento problém řeší
zamítnutím návrhu na procesní nástupnictví z důvodu zneužití práva podle § 2 OSŘ.231
Přestože zákon neposkytuje jinou možnost obrany, zamezení zneužití procesního nástupnictví
pomocí tohoto obecného ustanovení se v praxi osvědčilo.
231
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I přes naznačené problémy právní úpravy procesního nástupnictví při převodu nebo
přechodu práva nebo povinnosti po zahájení řízení se domnívám, že tato právní úprava je
funkční. Je zřejmé, že zákon se musí vypořádat s procesní stránkou převodu a přechodu práv
nebo povinností. Právní úprava de lege lata vyvolává pochyby ohledně zachování práv
subjektů, jejichž souhlas není k procesnímu nástupnictví vyžadován. Jak bylo vysvětleno,
absence takového souhlasu nevede k porušení práva na spravedlivý proces žádného
ze zúčastněných subjektů. Právní úprava, která by striktně oddělovala hmotněprávní
a procesněprávní vztahy, by jistě byla ideální, avšak v praxi není realizovatelná tak, aby byla
funkční, neboť ze své povahy procesní nástupnictví vychází z nástupnictví hmotněprávního.
Jedinou zásadní výtkou k právní úpravě procesního nástupnictví je zařazení ustanovení § 107a
OSŘ pod překážky postupu řízení.
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Závěr
Diplomová práce si v úvodu kladla za cíl zmapovat současnou právní úpravu
účastenství ve sporném řízení, vyhodnotit, zda je vyhovující, a navrhnout patřičné změny.
Lze shrnout, že účinná právní úprava účastenství ve sporném řízení je dostatečná
v tom smyslu, že zahrnuje všechny aspekty potřebné pro naplnění práva na spravedlivý
proces.
Přestože institut účastenství není ve sporném řízení žádnou novinkou, stále obsahuje
řadu problematických částí, které vyžadují změnu, a také řadu otázek, které právní nauka
a judikatura interpretují odlišně.
Na základě analýzy provedené v jednotlivých kapitolách této práce docházím
k závěru, že z hlediska spravedlnosti a právní jistoty je nutné v textu zákona upravit
především níže uvedené oblasti.
V první řadě je ustanovení § 20 odst. 2 OSŘ upravující procesní legitimaci
nesystematicky zařazeno u právní úpravy procesní způsobilosti. Vhodné by bylo jeho zařazení
u ostatních případů procesní legitimace (procesní legitimace státního zastupitelství a Úřadu)
a také změna jeho formulace takovým způsobem, aby nadále nevyvolávala otázky ohledně
jeho smyslu.
Dále ze současné podoby ustanovení § 35 odst. 2 OSŘ nevyplývá, že rozsah omezení
úkonů, které může státní zastupitelství učinit, je odlišný, když státní zastupitelství vystupuje
jako účastník a když vystupuje jako zvláštní procesní subjekt. Rozsah úkonů, které je
oprávněn činit jako účastník řízení, je zřejmý již z povahy účastenství, proto by ustanovení
§ 35 odst. 2 OSŘ mělo výslovně upravovat pouze oprávnění k úkonům, které může státní
zastupitelství učinit, když do řízení vstupuje.
Zásadním nedostatkem OSŘ je nezakotvení procesní způsobilosti právnické osoby.
V tomto ohledu procesní úprava nedostatečně reaguje na rekodifikaci občanského práva
hmotného a tento nedostatek překonává pouze nauka. Zákon by měl v souladu s názory
odborné veřejnosti výslovně stanovit, že právnická osoba nabývá a pozbývá procesní
způsobilost současně se způsobilostí být účastníkem řízení.
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V dalším bodě považuji za nutné z hlediska zajištění práva na spravedlivý proces
upravit ustanovení § 23 OSŘ tak, aby byla zakotvena povinnost (nikoli pouze možnost)
předsedy senátu rozhodnout, že fyzická osoba, která není plně svéprávná, musí být v řízení
zastoupena svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, jestliže to vyžadují okolnosti
případu. Stejně tak navrhuji zakotvit povinnost předsedy senátu ustanovit opatrovníka
účastníkovi v případech uvedených v ustanovení § 29 odst. 3 OSŘ, pokud neučiní jiná
opatření.
Rovněž považuji za vhodné výslovně upravit v ustanovení § 241 odst. 2 OSŘ, zda je
přípustné, aby byl dovolatel, který je právnickou osobou, zastoupen v řízení o dovolání
pověřeným zaměstnancem s právnickým vzděláním, jehož pracovněprávní vztah byl založen
dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Judikatura tuto možnost
vylučuje, aniž by pro takový závěr měla zákonný podklad. Tento problém by měl být
prodiskutován odbornou veřejností a jednoznačné řešení by mělo být uvedeno v právním
předpisu.
Dalším případem, kdy procesní právo nedostatečně reaguje na rekodifikaci práva
hmotného, je řešení možnosti dodatečně schválit úkony zástupce, který je ve střetu zájmů.
V současné době není zřejmé, zda lze právní úpravu analogicky aplikovat v civilním procesu,
proto by měla být tato otázka jednoznačně zodpovězena. Domnívám se, že z hlediska
jednoduchosti a přehlednosti právní úpravy zastoupení v občanském právu procesním by měla
být tato možnost v ustanovení § 32 odst. 2 OSŘ výslovně vyloučena.
V zákonné úpravě rovněž chybí řešení situace, kdy více nerozlučných společníků učiní
úkony, které jsou platné i pro ostatní společníky, avšak tyto úkony si odporují. V souladu
s převládajícím názorem mám za to, že § 91 odst. 2 OSŘ by měl stanovit,
že v takovém případě soud bude vycházet z úkonu, který účastníkům může přinést
nejúspěšnější výsledek řízení. Dále by přispělo ke spravedlivému řízení zakotvení možnosti
žalobce, nerozlučného společníka, získat samostatnou aktivní legitimaci tím, že vyzve
potenciálního dalšího žalobce k účasti na řízení a tento se k žalobě nepřipojí.
Právní úprava vedlejšího účastenství je nepřesná v tom, že ustanovení § 93 odst. 3
OSŘ říká, že vedlejší účastník má v řízení stejná práva a povinnosti jako účastník, když
ve skutečnosti mu náleží pouze práva a povinnosti procesní povahy. Dále by mělo být
vedlejším účastníkům přiznáno právo podat dovolání za současného stanovení podmínek, kdy
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tak mohou učinit. Podle mého názoru by měl mít vedlejší intervenient právo podat dovolání,
ledaže jím podporovaný účastník vzal své dovolání zpět nebo s dovoláním vedlejšího
účastníka vyslovil nesouhlas. Případně lze diskutovat o možnosti takové právní úpravy,
že dovolání vedlejšího účastníka bude připuštěno pouze tehdy, podal-li dovolání i účastník
řízení na stejné straně sporu. Ustanovení o vedlejším účastenství navíc obsahuje
nejednoznačné řešení pro případ, kdy úkony vedlejšího účastníka odporují úkonům
podporovaného účastníka. Bylo by vhodné upřesnit, že v případě takových odporujících si
úkonů bude mít přednost úkon účastníka řízení.
Právní úprava procesního nástupnictví podle § 107a OSŘ, ke kterému dochází
při převodu nebo přechodu práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde, je nesystematicky
zařazena pod právní úpravou překážek postupu řízení. K takovému procesnímu nástupnictví
však nedochází za účelem odstranění překážky postupu řízení, ale za účelem nápravy
nedostatku věcné legitimace.
Z uvedených problémů současné právní úpravy je patrné, že některé nejasnosti
vyvstaly v důsledku nedostatečného vypořádání se s novou úpravou hmotného práva
procesního účinnou od 1. ledna 2014, zatímco některé přetrvávají v našem právním řádu již
delší dobu. Doufejme, že změny, které si právní úprava účastenství žádá, budou obsaženy
nejpozději v novém procesním kodexu, jehož přijetí zůstává dluhem vůči občanskému právu
procesnímu.
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Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.
Úmluva o právech dítěte, publikovaná ve sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí
č. 104/1991 Sb.
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, publikovaná ve sdělení federálního
ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících č. 209/1992 Sb.
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, jak
vyplývá ze změny provedené ústavním zákonem č. 162/1998 Sb.
Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších
předpisů.
Evropská úmluva o výkonu práv dětí, publikovaná ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí
č. 54/2001 Sb. m. s.
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, publikovaná ve sdělení Ministerstva
zahraničních věcí č. 10/2010 Sb. m. s.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
Důvodové zprávy
Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Soudní rozhodnutí
1.1

Účastníci sporného řízení obecně

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. června 2010, sp. zn. 23 Cdo 1758/2010.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. září 2010, sp. zn. 28 Cdo 5033/2009.
1.2

Věcná a procesní legitimace

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. června 2005, sp. zn. 30 Cdo 629/2005.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. června 2007, sp. zn. 20 Cdo 1788/2006.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2012, sp. zn. 25 Cdo 397/2011.
1.3

Zásada rovnosti

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. listopadu 2003, sp. zn. III. ÚS 202/03.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. září 2013, sp. zn. 23 Cdo 3116/2012.
Rozsudek ESLP ve věci Ankerl proti Švýcarsku ze dne 23. 10. 1996, sp. zn. 17748/91,
dostupný v angličtině: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58067
Rozsudek ESLP ve věci De Haes a Gijsels proti Belgii ze dne 24. 2. 1997, sp. zn. 19983/92,
dostupný v angličtině: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58015
Rozsudek ESLP ve věci Nideröst-Huber proti Švýcarsku ze dne 18. 2. 1997, sp. zn. 18990/91,
dostupný v angličtině: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58199
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. ledna 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 25. května 1994, sp. zn. II. ÚS 74/93.
2.1

Předpoklady účastenství obecně

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 14. prosince 1979, sp. zn. 1 Cz 134/79.
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. června 2006, sp. zn. 33 Odo 240/2005.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. února 2012, sp. zn. 33 Cdo 3078/2011.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. října 2015, sp. zn. 25 Cdo 3301/2015.
2.2

Způsobilost být účastníkem řízení

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2009, sp. zn. 36 Co 99/2009.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2008, sp. zn. 21 Cdo 2215/2007.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. března 2012, sp. zn. 33 Cdo 2727/2010.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. srpna 2012, sp. zn. 28 Cdo 2998/2011.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. listopadu 2008, sp. zn. 29 Cdo 1506/2007.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 6. dubna 2004, sp. zn. IV. ÚS 22/03.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 20. října 2004, sp. zn. III. ÚS 389/04.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. dubna 2005, sp. zn. I. ÚS 286/03.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. dubna 2009, sp. zn. III. ÚS 2690/08.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. prosince 2011, sp. zn. II. ÚS 1473/11.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. března 2012, sp. zn. 31 Cdo 2847/2011.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 4393/2011.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. srpna 2015, sp. zn. 26 Cdo 2799/2015.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. února 2004, sp. zn. 33 Odo 1002/2003.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. července 2008, sp. zn. 20 Cdo 2071/2008.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. listopadu 2005, sp. zn. 22 Cdo 2611/2005.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. července 2009, sp. zn. 25 Cdo 1948/2009.
2.3

Procesní způsobilost

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. prosince 2014, sp. zn. I. ÚS 1041/14.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. listopadu 2005, sp. zn. 20 Cdo 2775/2004.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. října 2016, sp. zn. I. ÚS 3970/14.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. prosince 2016, sp. zn. I. ÚS 3966/14.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. května 2005, sp. zn. 20 Cdo 2921/2004.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. září 2006, sp. zn. 7 Cmo 74/2006.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. ledna 2008, sp. zn. 21 Cdo 1133/2007.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. dubna 2004, sp. zn. 33 Odo 67/2004.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. června 2005, sp. zn. 30 Cdo 629/2005.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. června 2012, sp. zn. 30 Cdo 1197/2011.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. března 2001, sp. zn. 20 Cdo 1212/2000.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. ledna 2010, sp. zn. 26 Cdo 299/2008.
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. května 2005, sp. zn. 20 Cdo 2921/2004.
2.4

Nezbytné zastoupení účastníků

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 21. dubna 2016, sp. zn. I. ÚS 3598/14.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 31. května 2016, sp. zn. II. ÚS 2748/15.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 20. prosince 2016, sp. zn. III. ÚS 3055/16.
Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. dubna
2010, sp. zn. Cpjn 202/2008.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. srpna 2001, sp. zn. 20 Cdo 2850/99.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. května 2009, sp. zn. 23 Cdo 107/2009.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. června 2015, sp. zn. 26 Cdo 28/2015.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. dubna 2008, sp. zn. 26 Odo 1685/2006.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. dubna 2008, sp. zn. 21 Cdo 3355/2007.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. května 2015, sp. zn. 25 Cdo 411/2015.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. května 2015, sp. zn. 23 Cdo 1390/2015.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. června 2015, sp. zn. 25 Cdo 1828/2015.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 2005, sp. zn. 20 Cdo 2410/2004.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. ledna 2007, sp. zn. 20 Cdo 2258/2006.
3.2

Práva účastníků

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. ledna 2014, sp. zn. 22 Cdo 3607/2013.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. dubna 1984, sp. zn. 1 Cz 15/84.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. srpna 2006, sp. zn. 20 Cdo 1540/2006.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 23. března 2005, sp. zn. 4 Azs 307/2004.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 29. července 2004, sp. zn. 5 Azs 52/2004.
Stanovisko pléna Ústavního soudu ČR ze dne 25. října 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 20/05.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 17. února 2006, sp. zn. 8 Azs 85/2005.
4.1

Společenství účastníků obecně

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. července 2005, sp. zn. 30 Cdo 1383/2005.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. února 2015, sp. zn. 21 Cdo 147/2015.
4.2

Samostatné společenství

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. září 2010, sp. zn. 33 Cdo 4262/2008.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. ledna 2004, sp. zn. 32 Odo 624/2002.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. října 2015, sp. zn. 33 Cdo 2537/2014.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 2007, sp. zn. 33 Odo 1552/2005.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. května 2008, sp. zn. 33 Odo 1708/2006.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2008, sp. zn. 30 Cdo 1648/2007.
4.3

Nerozlučné společenství

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 5. září 2012, sp. zn. II. ÚS 1529/08.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. listopadu 2005, sp. zn. 33 Odo 942/2005.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. září 2008, sp. zn. 21 Cdo 698/2007.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. listopadu 2007, sp. zn. 26 Cdo 3228/2006.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. června 2012, sp. zn. 26 Cdo 703/2012.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. ledna 2006, sp. zn. 21 Cdo 20/2005.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. ledna 2006, sp. zn. 21 Cdo 569/2005.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. března 2008, sp. zn. 21 Cdo 599/2007.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. února 2004, sp. zn. 30 Cdo 2537/2003.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. května 2007, sp. zn. 21 Cdo 2088/2006.
5

Vedlejší intervence

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. února 1999, sp. zn. 20 Cdo 91/99.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. prosince 2015, sp. zn. 23 Cdo 3960/2013.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2004 sp. zn. 29 Odo 806/2002.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. ledna 2015, sp. zn. 28 Cdo 4679/2014.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. června 2004, sp. zn. 29 Odo 231/2002.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. května 2003, sp. zn. 25 Cdo 162/2003.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. června 2007, sp. zn. 33 Odo 854/2005.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. února 2010, sp. zn. 28 Cdo 768/2010.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. dubna 2010, sp. zn. 32 Cdo 5085/2006.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. března 2011, sp. zn. 22 Cdo 2761/2009.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. 23 Cdo 4533/2011.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. července 2012, sp. zn. 28 Cdo 4164/2011.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. srpna 2014, sp. zn. 23 Cdo 359/2014.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. června 2015, sp. zn. 30 Cdo 3737/2014.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. dubna 2012, sp. zn. 25 Cdo 644/2014.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. října 2014, sp. zn. 30 Cdo 3601/2014.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. září 2010, sp. zn. 25 Cdo 2829/2008.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2015, sp. zn. 21 Cdo 261/2014.
6

Hlavní intervence

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. března 2009, sp. zn. 28 Cdo 1042/2008.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. června 2014, sp. zn. 28 Cdo 1638/2014.
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. března 2009, sp. zn. 28 Cdo 1042/2008.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. března 2009, sp. zn. 28 Cdo 1042/2008.
7.1

Přistoupení dalšího účastníka, záměna účastníků obecně

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. září 2012, sp. zn. 30 Cdo 3449/2014.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. května 2015, sp. zn. 22 Cdo 1893/2015.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. srpna 2005, sp. zn. 33 Odo 903/2005.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. 23 Cdo 1238/2009.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. července 2010, sp. zn. 28 Cdo 652/2010.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2008, sp. zn. 32 Cdo 1698/2008.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. června 2011, sp. zn. 22 Cdo 3085/2009.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2008, sp. zn. 32 Cdo 1698/2008.
7.2

Přistoupení dalšího účastníka

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. března 2011, sp. zn. 33 Cdo 4569/2009.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. prosince 2013, sp. zn. 30 Cdo 3554/2013.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. března 2014, sp. zn. 28 Cdo 4111/2013.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. listopadu 2016, sp. zn. 32 Cdo 5406/2014.
7.3

Záměna účastníků

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. srpna 2009, sp. zn. 25 Cdo 2652/2007.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. prosince 2005, sp. zn. 21 Cdo 1421/2005.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. září 2012, sp. zn. 30 Cdo 3449/2014.
8.1

Procesní nástupnictví obecně

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. března 2004, sp. zn. 29 Odo 227/2002.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. října 2007, sp. zn. 33 Cdo 973/2007.
8.2

Procesní nástupnictví při ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. prosince 2011, sp. zn. 26 Cdo 1753/2010.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. května 2016, sp. zn. 21 Cdo 3040/2015.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. března 2011, sp. zn. 30 Cdo 2038/2009.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. ledna 2016, sp. zn. 28 Cdo 930/2015.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. října 2008, sp. zn. 28 Cdo 1333/2008.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2015, sp. zn. 21 Cdo 261/2014.
8.3

Procesní nástupnictví při převodu nebo přechodu práva nebo povinnosti po zahájení
řízení

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. března 2007, sp. zn. 29 Odo 850/2005.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. března 2011, sp. zn. 23 Cdo 4862/2010.
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. července 2006, sp. zn. 32 Odo 734/2006.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. října 2009, sp. zn. 22 Cdo 3015/2009.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. ledna 2014, sp. zn. 22 Cdo 3607/2013.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. července 2009, sp. zn. 28 Cdo 3412/2008.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. srpna 2016, sp. zn. 23 Cdo 773/2015.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. listopadu 2016, sp. zn. III. ÚS 2242/15.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. října 2011, sp. zn. 3013/2010.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. října 2012, sp. zn. 32 Cdo 2650/2012.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. června 2013, sp. zn. 25 Cdo 993/2013.
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Shrnutí
Diplomová práce se zabývá právní úpravou účastenství ve sporném řízení. Jeden
z definičních prvků civilního procesu představují procesní subjekty, kterými jsou především
soud a účastníci řízení. Právní úprava účastenství je proto důležitou součástí občanského
práva procesního.
Práce mapuje současnou právní úpravu účastenství ve sporném řízení, hodnotí, zda je
vyhovující, a navrhuje změny, které by jí prospěly s ohledem na přehlednost, jednoznačnost
a naplnění práva na spravedlivý proces. Obsahuje popis a analýzu účinné právní úpravy,
rozebírá hlavní problémy, srovnává výklady a názory v odborné literatuře a zabývá se také
tím, jak je předmětná právní úprava vykládána soudy. Dílčím cílem práce je také zmapovat,
jak se nový kodex občanského práva hmotného promítl do procesní úpravy a vyhodnotit, zda
je taková úprava optimální.
Práce je rozdělena do osmi kapitol, které se věnují dílčím tématům. První kapitola
pojednává o obecných otázkách účastenství ve sporném řízení včetně věcné a procesní
legitimace a zásady rovnosti. Druhá kapitola se zabývá předpoklady účastenství, tedy rozebírá
způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost a věnuje se problematice nezbytného
zastoupení účastníků. Třetí kapitola uvádí hlavní procesní práva a povinnosti účastníků.
Obsahem čtvrté kapitoly společenství účastníků je analýza plurality subjektů na jedné straně
sporu, která se projevuje samostatným nebo nerozlučným společenstvím. Pátá kapitola
rozvádí problematiku vedlejší intervence, její účel, podmínky vedlejšího účastenství a práva
a povinnosti vedlejších účastníků. Šestá kapitola popisuje hlavní intervenci, tedy stav, kdy si
třetí osoba činí nárok na věc nebo právo, o nichž již probíhá řízení mezi jinými osobami.
Sedmá kapitola se zabývá přistoupením dalšího účastníka a záměnou účastníků, což jsou
právní instituty, které umožňují měnit okruh osob, které se účastní řízení, z důvodu
nedostatku věcné legitimace, která existovala již před zahájením řízení, avšak byla zjištěna
až v jeho průběhu. Osmá kapitola pojednává o procesním nástupnictví při ztrátě způsobilosti
být účastníkem řízení a procesním nástupnictví při převodu nebo přechodu práva nebo
povinnosti po zahájení řízení.
V každé kapitole je popsána a zhodnocena účinná právní úprava a případně navrženy
změny, které si daná oblast žádá. V závěru je obsaženo komplexní zhodnocení úpravy
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a zdůraznění hlavních problematických částí právní úpravy účastenství ve sporném řízení
s návrhem řešení.
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Summary
The thesis deals with legal regulation of participation in contentious proceedings.
Procedural subjects are one of the definitional elements of the civil proceedings; they are
mainly the court and parties to proceedings. Therefore, legal regulation of parties
to proceedings is an important component of law of civil procedure.
The thesis depicts the present legal regulation of participation in contentious
proceedings, evaluates its suitability and proposes appropriate changes with regard to clarity,
unambiguity and fulfilment of the right to a fair trial. It includes description and analysis
of the effective legal regulation, examines main problems, compares interpretation and
opinions in professional literature and also deals with the court interpretation of relevant legal
regulation. Moreover, a partial aim of the thesis is to depict the reflection of the new civil
code in the procedural regulation and to evaluate whether such reflection is optimal.
The thesis is divided into eight chapters which deal with the component topics.
The first chapter deals with general matters of parties to contentious proceedings including
material and procedural standing and the principle of equality. The second chapter concerns
prerequisites for participation in proceedings, thus analyses capacity to sue and to be sued,
capacity to take part in proceedings and issues of necessary representation of parties.
The third chapter presents main rights and duties of parties to proceedings. Analysis
of multiple persons forming one party in civil litigation in separate joinder or indispensable
joinder creates the content of the fourth chapter. The fifth chapter elaborates issues
of secondary participation, its purpose, conditions of secondary participation and rights
and obligations of secondary participants. The sixth chapter describes principal intervention,
a situation when a third person claims a thing or a right that is the matter in an ongoing
dispute between other parties. The seventh chapter concerns accession and substitution
of parties to proceedings, the institutes that enable to change entities participating
in the proceeding due to lack of material standing already existing before initiation
of the proceeding, but found out during the proceeding. The eighth chapter deals
with procedural successorship in case of loss of capacity to sue and to be sued and procedural
successorship in case of transfer of a right or a duty after initiation of a proceeding.
There is a description and evaluation of effective legal regulation and alternatively
also a proposal of necessary changes in each chapter. The conclusion contains a complex
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assessment of the regulation and emphasis on main problematic parts of legal regulation
of participation in contentious proceedings with a proposal of resolution.
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