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Úvod
Tato diplomová práce se věnuje změně žaloby, jakožto právnímu institutu civilního
práva procesního, taktéž jako jednomu ze základních procesních a zároveň i dispozičních úkonů
účastníka řízení, konkrétně žalobce. Předkládaná diplomová práce změnu žaloby,
resp. jak de lege lata praví zákon změnu návrhu, zkoumá v její klasické podobě,
v níž ji nalezneme v civilním řízení sporném.
Cílem této práce je provést čtenáře skrze zkoumaný právní institut, podat výklad,
který dá tento právní institut do souvislostí jak s žalobou, tedy s tím nejdůležitějším úkonem
žalobce v řízení, tak s předmětem řízení, zásadou dispoziční, koncentrací řízení, zásadou
hospodárnosti řízení a mnohými dalšími. Tato diplomová práce si klade v tomto směru za cíl
změnu žaloby podrobit zkoumání teoretickému, doktrinálnímu, ale též legislativnímu,
praktickému. Výklad podaný níže sleduje odpověď na základní otázku, zda je současná právní
úprava změny žaloby, včetně její přípustnosti, uspokojivá, dostatečná, zda odpovídá
modernímu civilnímu procesu ve 21. století, či zda je na místě uvažovat o legislativních
či výkladových úpravách tohoto právního institutu.
Abychom na položenou otázku mohli najít odpověď, je v této diplomové práci změna
žaloby zkoumána nejen z hlediska současné (účinné) právní úpravy obsažené v občanském
soudním řadu. Změna žaloby prošla v posledních 100 až 130 letech významnými proměnami,
které ji zformovaly do dnešní podoby. Tato práce tak obsahuje na více místech tzv. historické
vsuvky, skrze které se autor snaží čtenáři jednak předat náhled do historické právní úpravy
sahající až do konce 19. století, jednak se v rámci těchto historických konotací snaží o čtenářovo
pochopení vývoje proměn právní úpravy změny žaloby. Tento historický výklad pak nemá
za cíl

pouze

předávat

informace

o

tom,

co

bylo,

ale

i

podat

zamyšlení

nad tím, zda přece jen některé historické prvky změny žaloby nemají místo i v současné době.
Na změnu žaloby však nelze nahlížet jen pohledem minulým či současným. V době
tak důležité, jako je právě doba vyhotovení této diplomové práce, kdy se již pomalu formuje
nový civilněprocesní kodex, mající nahradit občanský soudní řád, je třeba zamyslet
se též nad úpravou změny žaloby pro budoucnost. Tato diplomová práce toto zamyšlení
ve svém závěru činí, přičemž k tomu využívá dostupný věcný záměr nového kodexu.
Ačkoli čtenář, zejména pak čtenář z odborné veřejnosti, bude očekávat při četbě
této diplomové práce k některým tématům v této práci vykládaným citace, parafráze
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či zkoumání tzv. primárních pramenů nacházejících se v německé a rakouské procesualistice,
autor již zde na úvod předesílá, že tomu tak v předkládané diplomové práci není. Autor
nedisponuje znalostí německého jazyka, přesto má za to, že české prameny, které ke zkoumání
změny žaloby používá, jsou prameny kvalitní, z primárních německých a rakouských pramenů
přímo vycházející a středoevropské procesualistice svou odborností odpovídající, a tudíž věří,
že činí vše proto, aby této diplomové práci nebyl tento stav nikterak na újmu.
V předkládané diplomové práci tak autor pracuje jak s prameny v podobě odborné
literatury, současné i historické, včetně odborných právních článků, tak i se zdroji
elektronickými. Z pohledu praxe je pak v této práci podrobena zkoumání též judikatura,
tedy rozhodovací praxe soudů, jejíž vcelku rozsáhlý seznam lze nalézt na závěr této práce.
Na položenou otázku hledá autor odpověď celkem v šesti částech této diplomové práce.
Pomineme-li část první, která podává základní a stručný výklad o žalobě jako takové
(jelikož bez žaloby není ani její změny) jsou pak další části věnovány jednotlivým aspektům
právního institutu změny žaloby. Část šestá je pak úvahou o již zmíněné, očekávané,
nové právní úpravě.
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1. Stručně o žalobě – základní vymezení

1.1. Pojem žaloby
Chceme-li tuto práci věnovat změně žaloby, je zprvu třeba alespoň stručně vymezit,
co to samotná žaloba vůbec je, ačkoli na toto téma již bylo napsáno mnoho.
Žaloba je základní „dispoziční procesní úkon, kterým se zahajuje občanskoprávní
soudní řízení.“1 Žaloba je též jeden z „procesních úkonů účastníků“2 řízení, a to takový
„dispoziční úkon účastníka, jímž žalobce nakládá se samotným řízením,“3 přičemž je jedním
„ze základních stavebních kamenů civilního procesu“4 jako takového. Žaloba či žalobní právo
je tak základním právním institutem civilního procesního práva, jehož cílem je zahájení
civilního soudního řízení a jeho vymezení. Vymezení civilního soudního řízení pak spočívá
ve vymezení předmětu řízení, subjektů a obsahu řízení.5 Jedná se o jeden z nejdůležitějších
institutů civilního procesu, bez kterého by se civilní proces (až na výjimky v rámci některých
tzv. nesporných řízení) neobešel. Jedná se zároveň o stěžejní projev dispoziční zásady
ovládající civilní proces.
Z hlediska pozitivně právního je žaloba vymezena v ustanovení § 79 odst. 1 OSŘ,
kde je definována jako návrh na zahájení řízení, týká-li se dvoustranných právních poměrů
mezi žalobcem a žalovaným.6 Účastník řízení, který žalobu podává, se tak nazývá žalobce.
Žalobou pak rozumíme takový procesní úkon žalobce, kterým žalobce samotné občanské
soudní řízení zahajuje, a skrze který se vůči žalovanému domáhá ochrany svého subjektivního
práva vyvěrajícího z hmotněprávní úpravy.7

1

WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním. Praha: Univerzita Karlova, 1979. Acta
Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia, s. 9.
2
Tamtéž, s. 11.
3
HAMUĽÁKOVÁ, Klára. In: SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ, Klára HAMUĽÁKOVÁ
a kol. Civilní proces: obecná část a sporné řízení. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris
(C.H. Beck), s. 159.
4
WINTEROVÁ, Alena. In: WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní.
9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student, s. 190.
5
SVOBODA, Karel. Žaloba v civilním řízení. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Právní
monografie (Wolters Kluwer ČR), s. 22.
6
Ustanovení § 79 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění.
7
SVOBODA, Karel. Žaloba v civilním řízení, s. 23.
3

1.2. Účinky podání žaloby
Žaloba jako iniciační procesní úkon má jednak zásadní důsledky v právu procesním,
nemenší jsou však tyto důsledky v právu hmotném.8 Důsledky podání žaloby se nazývají
účinky podání žaloby. Stěžejním okamžikem pro účinky podání žaloby je doba zahájení řízení.
Dvořák v Praktickém komentáři k občanskému soudnímu řádu uvádí: „Zahájení řízení
s sebou nese významné procesní a hmotněprávní účinky. Proto je důležité, aby doba
jeho zahájení byla jednoznačně stanovena.“9 Občanský soudní řád ve svém ustanovení
§ 82 odst. 1 tuto dobu stanoví jako den, kdy došel soudu návrh na zahájení řízení. Účinky
podání žaloby tak nastávají dnem jejího podání soudu, tedy přesněji dnem, kdy žaloba „dojde
do dispozice soudu.“10
Dvořák v Praktickém komentáři k občanskému soudnímu řádu dále poukazuje11
na nešťastnou právní úpravu, kdy zákonodárce vedle tohoto obecného určení stanovil, že doba
zahájení řízení u návrhů na zahájení řízení (roz. žalob) podávaných prostřednictvím veřejné
datové sítě či elektronické aplikace, je určena okamžikem (nikoli dnem) jejich dojití soudu.
Lze souhlasit, že se nejedná o koncepční úpravu ze strany zákonodárce, kdy tak zásadní
okamžik, od něhož se odvíjí nemalá množina práv a povinností, je určen odlišně skrze způsoby
doručování, byť lze jistě vést polemiku o praktických dopadech této odlišnosti.
Teorie a praxe se mimo jiné shodly na tom, že k zahájení řízení dochází,
resp. že „jak hmotněprávní, tak procesní účinky podání návrhu nastávají i tehdy, byla-li žaloba
podána u věcně nebo místně nepříslušného civilního soudu.”12;13
Nad rámec výše uvedeného je třeba dodat, že výklad o době zahájení řízení uvedený
výše je do značné míry přiléhavý pouze k civilnímu řízení spornému, ovládanému dispoziční
zásadou. Jinak tomu bude například u tzv. nesporných řízení ovládaných zásadou oficiality
(např. řízení o pozůstalosti), stejně tak jako v řízení exekučním, popř. insolvenčním,
kde lze pozorovat různé odlišnosti.

8

WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním, s. 47.
DVOŘÁK, Bohumil. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
Praktický komentář, s. 334.
10
SVOBODA, Karel. In: SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK a kol. Občanský soudní řád: komentář.
2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony, s. 360.
11
DVOŘÁK, Bohumil. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces, Praktický komentář, s. 335.
12
SVOBODA, Karel. In: SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář, s. 360.
13
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24.2.1995, sp. zn. 4 Cdo 42/94.
9
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Mezi účinky podání žaloby se řadí namátkou následující. Hmotněprávním účinkem
podání žaloby je zejména (nikoli však pouze) vliv na běh promlčecích a prekluzivních lhůt.14
Za procesněprávní účinky se pak považují zejména vznik procesněprávního vztahu
mezi žalobcem a soudem, později i žalovaným,15 dále vznik povinnosti soudu zkoumat
podmínky řízení,16 zakonzervování místní příslušnosti, resp. okolností pro místní příslušnost
rozhodných (zásada perpetuatio fori) či vznik překážky věci zahájené (překážky
litispendence),17 kterou výslovně upravuje ustanovení § 83 odst. 1 OSŘ.
Exkurs: S ohledem na téma této práce nelze ponechat stranou historickou vsuvku. V civilním
řádu soudním z roku 1895 (účinným do 31.12.1950) byly okamžiky spojené se zahájením
rozepře (sporu) dva.18 Prvním z nich byl okamžik podání návrhu (žaloby) soudu, druhým
doručení žaloby žalovanému. Až druhým okamžikem byla rozepře zahájena, ačkoli již s prvním
z nich byly spojeny některé účinky jako perpetuatio fori či stavění promlčení.19 Pro změnu
žaloby byla v době účinnosti CŘS tato okolnost zvláště důležitá, jak je popsáno níže.

1.3. Druhy žalob
Autor má v této úvodní části práce dále za důležité alespoň stručně vymezit druhy žalob,
jelikož i tato znalost má ve vztahu ke změně žaloby význam. Jak uvádí Winterová: „žaloba,
byť je procesně jednotným institutem, slouží různorodé ochraně různorodých porušených
či ohrožených práv […].“20 Ačkoli v současnosti občanský soudní řád dělení žalob na podtypy
nepředpokládá, konkrétně po novelizaci ustanovení § 80 OSŘ,21 které do roku 31.12.2013
jisté rozdělení žalob, byť se jednalo o dělení demonstrativní, nastiňovalo, lze i nadále setrvat
na teorií vymezeném dělení žalob.

14

WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním, s. 51.
Konkrétně po doručení žaloby žalovanému (WINTEROVÁ, Alena. In: WINTEROVÁ, Alena, Alena
MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní, s. 90).
16
DVOŘÁK, Bohumil. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces, Praktický komentář, s. 335.
17
Tamtéž, s. 335.
18
Ustanovení § 232 zák. č. 113/1895 z.ř. o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní
řád soudní).
19
HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2010. Klasická právnická díla, svazek II., s. 166, 167.
20
WINTEROVÁ, Alena. In: WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo
procesní, s. 203.
21
Zákonem č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
15
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Žaloby lze dělit z různých hledisek, ať už z hlediska hmotněprávního důvodu žaloby,
z hlediska právních účinků žaloby či dle žalobního petitu.22 Za nejvýznamnější
je pak pokládáno dělení žalob dle žalobního petitu.
Žaloby tak v tomto smyslu základně dělíme na žaloby určovací, na plnění a právotvorné
(konstitutivní).23 V procesní teorii se lze setkat též s dalšími druhy žalob jako například
s žalobou procesní či statusovou.24;25 Vzhledem k tomu, že žaloba procesní míří na specifické
případy obrany proti procesnímu postupu (například žaloba o vyloučení věci z výkonu
rozhodnutí26 či žaloba incidenční v insolvenčním řízení27) a žaloba statusová míří
spíše ke zvláštním řízení soudním,28;29 zůstává tak právě nastíněné základní dělení žalob.
Pro další výklad o změně žaloby je tak na místě okrajově každou z druhů žalob dělenou
podle žalobního petitu, resp. jeho obsahu, popsat. Žalobou určovací, tedy žalobou na určení
právní skutečnosti, se žalobce snaží docílit deklaratorního rozhodnutí soudu o existenci
či neexistenci právního poměru. Účinky rozsudku vydaného na základě podané určovací žaloby
nastávají ex tunc a podmínkou žaloby (v její běžné formě30) je prokázání naléhavého právního
zájmu žalobce. Žaloba na plnění směřuje k vydání rozsudku, jež ukládá žalovanému povinnost
plnit, přičemž plnění spočívá v dare, facere, omitere nebo pati.31 Žaloba právotvorná,
neboli konstitutivní, je pak návrh žalobce na vydání konstitutivního rozsudku, jež zakládá,
mění či ruší právní poměr, resp. práva a povinnosti. Účinky takového rozsudku nastávají
ex nunc a typickým příkladem budiž žaloba na zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví.32
22

WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním, s. 53 a 54.
DVOŘÁK, Bohumil. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces, Praktický komentář, s. 320.
24
HAMUĽÁKOVÁ, Klára. In: SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Civilní proces: obecná část
a sporné řízení, s. 164, 166.
25
SVOBODA, Karel. Žaloba v civilním řízení, s. 150.
26
Tamtéž, s. 150.
27
HAMUĽÁKOVÁ, Klára. In: SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Civilní proces: obecná část
a sporné řízení, s. 167.
28
WINTEROVÁ, Alena. In: WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo
procesní, s. 209.
29
HAMUĽÁKOVÁ, Klára. In: SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Civilní proces: obecná část
a sporné řízení, s. 164.
30
Není tomu tak např. u žaloby dle ust. § 170 ZŘS (viz rozsudek NS ČR ze dne 28.4.2005,
sp. zn. 30 Cdo 940/2004).
31
WINTEROVÁ, Alena. In: WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo
procesní, s. 205.
32
DVOŘÁK, Bohumil. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces, Praktický komentář, s. 322.
23
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1.4. Náležitosti žaloby
Aby bylo možné procesněprávní úkon účastníka civilního řízení sporného
vůbec jako žalobu identifikovat, je třeba, aby takový úkon naplnil znaky, neboli náležitosti,
na žalobu zákonem kladené. Náležitosti žaloby jsou upraveny jednak v ustanovení
§ 42 odst. 4 OSŘ, a to jakožto náležitosti obecné, platné pro veškerá podání účastníků
v civilním procesu. Vedle toho ustanovení § 79 odst. 1 OSŘ stanoví náležitosti zvláštní,
díky kterým se žaloba od jiných procesních podání účastníků významně liší. Žaloba
pak musí splňovat a obsahovat jak obecné, tak zvláštní náležitosti.33
Mezi obecné náležitosti občanský soudní řád vyčítá skutečnost, že z podání
musí být patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje.
Zároveň vyžaduje podpis a dataci.
Označením soudu, kterému žaloba směřuje, žalobce sleduje zakotvení věcné a místní
příslušnosti řízení, a to dle pravidel pro věcnou a místní příslušnost stanovených občanským
soudním řádem. Zde je třeba na okraj podotknout, že i žalobce může ve vymezení
oněch příslušností udělat chybu, pak bude postupováno dle pravidel zkoumání podmínek řízení
upravených v ust. § 104a a ust. § 105 OSŘ.34;35
Kdo žalobu podává, nazývá se, jak je již výše uvedeno, žalobce. Vymezení obecné
náležitosti – kdo podání činí – sleduje zamezení anonymním podáním. Náležitosti „které věci
se týká“ a „co sleduje“ jsou pak významně propojeny se zvláštními náležitostmi vyžadovanými
občanským soudním řádem v ustanovení § 79 odst. 1 OSŘ konkrétně s žalobním petitem.36
Vedle obecných náležitostí podání, resp. žaloby, pak stojí neméně důležitá forma
žaloby. V současnosti lze žalobu podat pouze písemně,37 a to listinně nebo elektronicky.38

33

WINTEROVÁ, Alena. In: WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo
procesní, s. 199.
34
Tamtéž, s. 199.
35
WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním, s. 14.
36
WINTEROVÁ, Alena. In: WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo
procesní, s. 199.
37
Ne vždy tomu tak bylo, z ust. § 42 odst. 1 OSŘ ve znění do 31.12.2013 plynula možnost podávat
podání též ústně do protokolu, nebyla-li pro úkon předepsána forma. Vzhledem k tomu, že podání
žaloby zvláštní formu nevyžadovalo, bylo možno se setkat i s podáním žaloby ústně do protokolu
(WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním, s. 12).
38
Ustanovení § 42 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění.
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Je třeba dodat, že pro každou z těchto „forem“ písemného podání žaloby pak platí
trochu odlišná pravidla.39
Zvláštní náležitosti žaloby upravené ustanovením § 79 odst. 1 OSŘ pak platí
pouze pro žalobu, resp. pro návrh na zahájení řízení. Na první pohled je z tohoto ustanovení
patrné, že rozvádí právě vyjmenované obecné náležitosti procesních podání účastníků,
a to právě za účelem odlišení žaloby (návrhu na zahájení řízení) od ostatních podání v řízení.
Shrneme-li je, mezi zvláštní náležitosti patří jednoznačná identifikace žalobce a žalovaného
(popř. všech žalobců a všech žalovaných) a jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností,
označení důkazů a vymezení, čeho se žalobce domáhá.40
Pomineme-li jednoznačnou identifikaci účastníků a zástupců a označování důkazů,
jsou to právě (i) skutkový přednes a (ii) vymezení, čeho se žalobce domáhá (žalobní petit),
které ohraničují předmět řízení,41 a které jsou tak významné pro změnu žaloby, jako téma
této práce. Jejich bližšímu rozboru a jejich souvislosti se změnou žaloby se věnuje část třetí
této práce.

39

Listinnou žalobu je třeba podat v příslušném počtu vyhotovení (stejnopisů), naopak podání
v elektronické podobě postačí v jednom stejnopisu. Pro elektronické podání se pak nevyžaduje
podpis, a to pouze u těch podání, jež spadají pod zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech,
osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů. Zvláštní úprava pak platí pro elektronická
podání či podání telefaxem pod tento zákon nespadající.
40
Ustanovení § 79 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění.
41
LAVICKÝ, Petr. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 41.
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2. Změna žaloby v našem právním řádu

2.1. Legislativní vymezení
Právní institut změny žaloby je svou existencí odvislý od institutu žaloby jako takové,
tudíž o něm nelze bez úvodního, byť stručného uchopení žaloby vůbec hovořit. Výklad k žalobě
nastíněný výše není ani zcela vyčerpávající ani zcela detailní, jak by mohl být, nicméně účelu
této práce a dalšímu výkladu o změně žaloby zcela postačí.
Změna žaloby, jakožto jeden z dispozičních úkonů žalobce v civilním řízení sporném,
je legislativně ukotvena v části třetí OSŘ, konkrétně v ust. § 95 OSŘ. Je zde systematicky
zařazena mezi další dispoziční úkony žalobce (resp. i žalovaného), kdy tito účastníci řízení
v rámci jeho průběhu mohou s řízením a s jeho předmětem disponovat. Změnu žaloby
je tak třeba odlišovat od, nicméně zároveň i spojovat do jedné kategorie s dispozičními úkony
jako zpětvzetí žaloby (§ 96 OSŘ), vzájemný návrh (§ 97 OSŘ) či soudní smír (§ 99 OSŘ).
Ustanovení § 95 OSŘ v platném znění popisuje pravidla změny žaloby
ve dvou odstavcích. Jeho znění je následující:
„(1) Žalobce (navrhovatel) může za řízení se souhlasem soudu měnit návrh na zahájení řízení.
Změněný návrh je třeba ostatním účastníkům doručit do vlastních rukou, pokud nebyli přítomni
jednání, při němž ke změně došlo.
(2) Soud nepřipustí změnu návrhu, jestliže by výsledky dosavadního řízení nemohly
být podkladem pro řízení o změněném návrhu. V takovém případě pokračuje soud
v řízení o původním návrhu po právní moci usnesení.“42
Na citovaném ustanovení zprvu zaujme skutečnost, že se zde o žalobě vůbec nehovoří.
Ustanovení gramaticky upravuje změnu návrhu na zahájení řízení, čímž si zákonodárce
nechává prostor pro aplikaci tohoto ustanovení i na jiné návrhy na zahájení řízení
než pouze na žalobu.43 Jak bylo popsáno v první části této práce, žaloba je návrhem na zahájení
řízení, týká-li se dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným.44

42

Ustanovení § 95 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění.
Například návrhy na zahájení řízení dle ZŘS, kde se ustanovení použije přiměřeně (HAMUĽÁKOVÁ,
Klára. In: SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Civilní proces: obecná část a sporné
řízení, s. 183).
44
Ustanovení § 79 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění.
43
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Zaujmou též první dvě slova celého ustanovení v odstavci prvním, která ve spojitosti
s pokračováním oné věty možná až příliš jasně uvádí, kdo je osobou ke změně návrhu,
resp. žaloby oprávněnou. Toto budiž výsledkem snahy zákonodárce při přijímání
tzv. „velké“ novely OSŘ na přelomu tisíciletí,45 kdy cílem zákonodárce byla dle názoru autora
přehnaná obava o postavení aplikace tohoto ustanovení najisto na sporné i nesporné řízení.46
Exkurs: Z historického hlediska opět poukažme na to, že ust. § 235 CŘS hovořilo o „změně
žaloby“ a o „žalobci“ k ní oprávněnému i ve svém legislativním textu. Následně ustanovení
§ 72 zák. č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (OSŘ 1950) již upravovalo
„změnu návrhu“ a pojmenování osoby ke změně návrhu oprávněné se zcela vyhnulo. Současný
občanský soudní řád pak ve svém původním znění z 1.4.1964 až do 31.12.2000 hovořil
též pouze o „navrhovateli“.

Z hlediska legislativního lze mimo jiné poukázat na to, že zákonodárce upravuje
v ust. § 95 OSŘ změnu žaloby, potažmo návrhu, co do její přípustnosti. Ustanovení samotné,
bez dalšího teoretického výkladu, stanoví „pouze“, že je změna žaloby možná, kdy ji soud
(ne)připustí a jak takový změněný návrh (žalobu) správně doručit. Zcela absentuje jakékoli
legislativní vymezení toho, co se změnou žaloby zamýšlí. Je zjevné, že pro aplikaci
zde není očekáván podrobný, ne-li taxativní, výčet toho či onoho. Nicméně nástin,
jak jsme jej znali například ze čtvrtého odstavce ustanovení § 235 CŘS, je zde dle autora
této práce postrádán.

2.2. Teoretické vymezení
Je-li pohlíženo na změnu žaloby z teoretického hlediska, je třeba na ni nahlížet
následovně. Změnu žaloby ve své podobě je třeba primárně směřovat na řízení sporné.
Tím není vyloučeno, že by snad ta řízení nesporná, jejichž povaha to nevylučuje
a která jsou zahajována

na

návrh,

nemohla

změnu

návrhu

aplikovat,

nicméně obecně pro tato řízení bude i s ohledem na převažující zásadu vyšetřovací a zásadu
oficiality právní úprava změny žaloby vždy jen přiměřená. Proto je tato práce zaměřena
na rozbor změny žaloby ve své „čisté“ podobě, kterou lze nalézt pouze u řízení sporného.

45

46

Zákonem č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, účinným k 1.1.2001.
K tomu Důvodová zpráva k zák. č. 30/2000 Sb. uvádí: „ustanovení […] a 95 platí jak pro sporné,
tak i pro nesporné řízení.”
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Jak vyplývá z odborných prací a pojednání o změně žaloby od počátku minulého, ne-li
od konce předminulého století dodnes,47;48;49;50 tyto na změně žaloby zkoumají dvě základní
východiska.
Prvním, jak výše uvedeno v současné legislativě opomenutým, východiskem pro změnu
žaloby je určení, co je změnou žaloby. Jaký obsah dispozičního úkonu žalobce ještě změnou
žaloby nebude, a jaký naopak bude. Při odpovědi na tuto otázku je třeba brát na zřetel
nejen odlišení změny žaloby od opravy či doplnění žaloby, nýbrž je třeba zaměřit
se zejména na výklad k předmětu řízení, jakožto institutu, od kterého změna žaloby odvisí.
Druhým neméně podstatným východiskem je východisko přípustnosti změny žaloby,
které sestává z určení kdo, za jakých okolností, v jakém časovém období či v jakých lhůtách
může změnu žaloby navrhnout, aby ji soud připustil. Do oblasti tohoto východiska pak nesporně
spadá i rozbor takového rozhodnutí soudu, ať již pozitivního či negativního.
Oběma těmto základním východiskům se tato práce věnuje a podrobuje je zkoumání
z hlediska teoretického i praktického v následujících částech a kapitolách.

47

HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2010. Klasická právnická díla.
48
OTT, Emil. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2012. Klasická právnická díla.
49
WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním.
50
ŠŤASTNÝ, Miloslav. Civilní žaloba v právu československém. V Praze: Knihovna Sborníku
věd právních a státních, 1934. 206, [2] s. Knihovna Sborníku věd právních a státních. Nová řada.
A, Obor právovědecký; čís. 11.
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3. Změna žaloby a předmět řízení

3.1. Předmět řízení
Při hledání odpovědi na otázku, co je změnou žaloby, nelze v současnosti spoléhat
na zákonodárce. Jak je již nastíněno výše, zákonodárce v současné právní úpravě
ani nenaznačuje, co se změnou žaloby, resp. návrhu, zamýšlí. Je tak třeba vyjít z teoretického
výkladu, na který se tato část práce zaměřuje.
„Změna žaloby je změnou předmětu řízení.“51 Na této tezi se v současné době shodne
naprostá většina odborné veřejnosti.52;53 Následující vymezení a rozbor pojmu „předmět
řízení“, je v souvislostí s pojmem totožnosti předmětu řízení pro vymezení samotné změny
žaloby zásadní. Na okraj lze snad jen podotknout, že shodně jako Macur54 či Dvořák55,
ponecháme stranou a nebudeme se v této práci zabývat otázkou terminologického rozdělení
„předmětu řízení“ a „předmětu sporu“.
Správné vymezení předmětu řízení, resp. sporu nemá samo o sobě vliv pouze na změnu
žaloby, nýbrž i na celou řadu dalších procesněprávních institutů jako hromadění žalob, věcná
či místní příslušnost soudů, překážka litispendence či překážka věci pravomocně rozhodnuté.56
Lze tak hovořit o přesahu vymezení předmětu řízení i na otázky se změnou žaloby
nesouvisející.

3.1.1. Vymezení předmětu řízení

Předmět řízení vymezuje Macur jako „objekt soudní ochrany, o němž se soud
má ve svém rozhodnutí příznivě nebo nepříznivě vyslovit.“57

51

DVOŘÁK, Bohumil. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces, Praktický komentář, s. 394.
WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním, s. 79.
53
SPÁČIL, Jiří. In: DAVID, Ludvík, František IŠTVÁNEK a kol. Občanský soudní řád: komentář.
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), s. 449.
54
MACUR, Josef. Předmět sporu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002. Spisy
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická, s. 17.
55
DVOŘÁK, Bohumil. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. V Praze: C.H. Beck,
2008. Beckova edice právní instituty, s. 89.
56
MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Brno: Masarykova
univerzita, 1993. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, s. 80.
57
MACUR, Josef. Předmět sporu v civilním soudním řízení, s. 17.
52
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Na úvod je třeba poukázat na skutečnost, že pojem předmětu řízení prošel v minulých
staletích značným vývojem a jeho chápání se od počátků, kdy jej definoval například Savigny,
zcela proměnilo. Aniž by bylo cílem této práce podat historický výklad o předmětu sporu,
je účelné alespoň stručně poukázat na jeho historické konotace. Již zmiňovaný Savigny
„ztotožňoval předmět sporu se subjektivním hmotným právem.“58 Jeho pozdější následovníci
tuto teorii pro její neudržitelnost opustili a vymezili předmět řízení jakožto materiální právo
tvrzené, nikoli existující.59 Hovoříme o tzv. materiálních teoriích předmětu sporu,
které předmět řízení odvozují od práva hmotného. V průběhu času se však ukázalo,
že tyto teorie nemohou obstát60 a je třeba je nahradit vymezením zcela procesním,
od subjektivního materiálního práva odpoutaným.61
Předmět řízení je tak v současných tzv. procesních teoriích předmětu sporu definován
jako procesní nárok.62 Jde o vymezení, které je založeno pouze na podkladě práva procesního,
resp. „na základě skutečností, které mají význam z hlediska procesních předpisů.“63 Macur
k procesnímu vymezení předmětu sporu dodává: „Jestliže konstrukce hmotněprávního nároku
zůstává přinejmenším spornou, je konstrukce procesního nároku jako předmětu civilního řízení
přesná, jednoznačná a teoreticky odůvodněná.“64 Procesní teorie lze též nadále dělit,
a to dle počtu prvků, ze kterých se onen procesní nárok skládá. Rozlišují se tak procesní teorie
předmětu sporu jednočlenná, dvojčlenná a trojčlenné, popř. smíšené.65 Již zde vytkněme,
že všeobecně přijímanou je v současnosti teorie dvojčlenná.66;67;68
Závěrem nelze nezmínit zajímavý názor Lavického, že: „Vývoj názorů na pojem
předmětu sporu proto nelze považovat ani zdaleka za ukončený.“69

58

MACUR, Josef. Předmět sporu v civilním soudním řízení, s. 23.
Tamtéž, s. 25.
60
Bližší a podrobný výklad k jednotlivým materiálním teoriím předmětu řízení, jakožto i argumentaci
o nesprávnosti těchto teorií, podává: MACUR, Josef. Předmět sporu v civilním soudním
řízení, s. 23 – 32, a dále: MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné, s. 41 – 44.
61
MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného, s. 81.
62
MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Brno: Masarykova univerzita, 1993. Acta
Universitatis Brunensis. Iuridica, s. 45.
63
DVOŘÁK, Bohumil. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, s. 90.
64
MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného, s. 88.
65
MACUR, Josef. Předmět sporu v civilním soudním řízení, s. 33.
66
Tamtéž, s. 33.
67
DVOŘÁK, Bohumil. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, s. 90.
68
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3.1.2. Procesní teorie předmětu řízení

Základní teorií, ze které současný civilní proces vychází, je teorie dvojčlenná.
Tato procesní teorie předmětu řízení rozlišuje dva prvky procesního nároku, a to předmět
procesního nároku a základ procesního nároku.70 Předmětem procesního nároku je žalobní
návrh, tedy žalobní žádání, resp. petit uvedený v žalobě.71;72 Základem procesního nároku
jsou tvrzení, resp. okolnosti skutkové povahy, na podkladě kterých žalobce svoji žalobní žádost
formuluje (skutkový základ žaloby).73;74 Macur tuto teorii shrnuje slovy: „Podle této teorie
lze v civilním soudním řízení rozlišovat, jakých právních účinků se žalobce svým žalobním
návrhem domáhá a z jakých skutkových okolností tyto účinky vyvozuje.“75 Jak dále uvádí
Dvořák: „Tomuto dvojčlennému pojetí předmětu řízení (procesního nároku) odpovídá zásadně
i domácí právní úprava; podle § 79 odst. 1 [OSŘ] musí žalobce uvést, čeho se žalobou domáhá
(tj. žalobní návrh, petit = předmět nároku), a vylíčit rozhodující skutečnosti,
na kterých tento návrh staví (tj. skutkový základ žaloby = základ nároku).“76 Z této dvojčlenné
teorie, jak bude vyloženo níže, vychází i institut změny žaloby v současné právní úpravě.
Jednočlenná teorie předmětu řízení, jak již její název napovídá, pracuje pouze s jedním
prvkem procesního nároku, a to s předmětem nároku, tedy se žalobní žádostí.77 Představitelem
této teorie byl v německé civilně procesní nauce například K. H. Schwab. Předmět řízení
vymezený pouze žalobním petitem však působí při odlišování jednotlivých procesních nároků
(i ve vztahu ke změně žaloby) potíže. Jak vytýká této teorii Macur, je tomu tak například u žalob
na peněžité plnění i „[…] ve všech případech, kdy právní účinky uplatňované v žalobních
žádostech nelze navzájem od sebe rozlišit jinak, než s přihlédnutím ke skutkovému základu
nároků.“78 Jednočlenná teorie tak nedovolí bez dalších vodítek spočívajících ve zkoumání
skutkového základu převážnou část procesních nároků od sebe vzájemně odlišit. U touto prací
zkoumaného institutu změny žaloby tak nebude teorie reflektovat rozdíl mezi původně žalobou
žádaným peněžitým plněním z titulu smlouvy o zápůjčce a následně změněným žádáním
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MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné, s. 45.
DVOŘÁK, Bohumil. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces, Praktický komentář, s. 394.
72
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na podkladě uznání dluhu.79 Jelikož se dle jednočlenné teorie předmět řízení (tj. petit)
v takovém případě nemění, nejde ani o změnu žaloby.
Trojčlenné teorie předmětu řízení ony dva základní prvky, tedy předmět nároku a základ
nároku, rozšiřují o skutečnosti důležité pro opodstatnění věcného návrhu,80 resp. o cíl právní
ochrany.81 Konečně se lze setkat i s tzv. smíšenými teoriemi82 kombinujícími teorie
výše uvedené. Ani tyto teorie nevládnou současnému civilnímu procesu, tudíž je ponechme
stranou.

3.2. Změna žaloby – změna procesního nároku
Vycházíme-li ze základní teze citované výše, že změna žaloby je změnou v předmětu
řízení, je tak v rámci výše popsané tzv. dvojčlenné procesní teorie předmětu řízení změnou
žaloby změna procesního nároku, tedy buď změna předmětu procesního nároku (žalobního
návrhu, resp. petitu) nebo změna základu procesního nároku (skutkového základu,
resp. skutkových okolností věci) nebo obojí.83 Svůj procesní nárok žalobce vymezuje
již v žalobě, jakožto v základním dispozičním úkonu v civilním řízení. Již z ustanovení
§ 79 odst. 1 OSŘ vyplývá žalobcova povinnost oba tyto prvky (petit a vylíčení rozhodných
skutečností) v žalobě uvést.
Se změnou žaloby, resp. změnou procesního nároku, tak neodmyslitelně souvisí pojem
identity, popř. totožnosti, předmětu řízení. Bude-li totožnost procesního nároku zachována,
o změnu žaloby se jednat nebude a naopak. „Podle nauky o dvojčlenném předmětu sporu
je dána identita sporů za předpokladu, že věcný návrh (žalobní petit) a skutkový obsah
přednesený k jeho opodstatnění jsou totožné.“84 Změnu žaloby je tak třeba zkoumat právě
z pohledu změny těchto dvou prvků procesního nároku.
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3.2.1. Změna žalobního návrhu (změna petitu)

Změna petitu je nejtypičtějším příkladem změny žaloby.85 Změnu žalobního návrhu
lze spatřovat jednak ve změně kvantitativní a jednak ve změně kvalitativní. Změna petitu,
jakožto změna předmětu procesního nároku, bude změnou žaloby i tehdy, nebude-li se měnit
skutkový základ žaloby (tj. základ procesního nároku).
Za kvantitativní změnu petitu, a tudíž i za změnu žaloby, je považováno rozšíření
žaloby, tedy žalobcovo žádání dalšího nároku či zvýšení nároku původně žádaného.86
Ne každá změna petitu však bude změnou žaloby. Zprvu změnou žaloby nebude žádání nového
nároku vedle nároku původního; půjde o objektivní kumulaci nároků.87 Dále pak nebude
změnou žaloby taková změna petitu, kterou žalobce žádá oproti žalobě méně.88
Takový dispoziční úkon žalobce bude částečným zpětvzetím žaloby dle ust. § 96 OSŘ,
nikoli změnou žaloby. Uvedený závěr je podpořen i rozhodovací praxí soudů.89 Změnou žaloby
nebude ani upřesnění žalobcova žádání, například upřesnění žaloby na vydání nemovitosti
na žalobu na vyklizení nemovitosti90 (shodně též judikatura91), nebo například upřesnění
náležité identifikace nebytových prostor.92 Spáčil dodává: „Uvede-li žalobce potřebné údaje
nutné k identifikaci uplatněného práva v žalobě, nikoliv však v žalobním návrhu, a ten později
o tyto náležitosti doplní, nejde o změnu žaloby, ale jen o její upřesnění.“93
Konečně bez povšimnutí

nezůstane též úvaha Winterové,

zda

za

změnu

žaloby,

co do kvantitativní změny petitu, lze považovat „[…] ty případy, kdy rozšíření uplatněného
nároku je pouhým důsledkem uplynutí času, během něhož dospěly pohledávky či splátky
[…].“94 S odkazem na ustanovení § 154 odst. 1 OSŘ Winterová uzavírá, že se o změnu žaloby
nejedná.95
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Kvalitativní změnou žalobního návrhu je třeba rozumět takovou změnu žalobního
žádání, kterou se žalobce domáhá něčeho jiného.96 „Kvalitativní změna žalobního petitu
[…] je podle

shodného

názoru

literatury

vždy

změnou

žaloby.“97

Změnou

žaloby, co do kvalitativní změny petitu, bude například změna v označení měny žádaného
peněžitého plnění.98 Lze si představit i další změny petitu vedoucí ke změně žaloby,99
nejtypičtějším příkladem této změny žaloby je však změna žaloby na plnění na žalobu určovací,
příp. naopak,100 která je v současné právní teorii i praxi za změnu žaloby považována.101;102
Exkurs: Je zajímavostí, že ne vždy byl tento posledně vyřčený závěr takto jednoznačný.
Historicky v teorii změnu žaloby, jakožto změnu žaloby určovací na žalobu na plnění zapovídal
zejména Hora: „Za změnu žaloby nelze také pokládati, změní-li ze ž. [roz. žaloba] původně
splňovací v žalobu určovací, poněvadž v návrhu oné je obsažen i návrh této.“103 S Horou v době
první republiky souhlasila i rozhodovací praxe soudů. Podkladem tohoto názoru byl argument,
že žaloba na plnění v sobě sama obsahuje předpoklad určení právního vztahu či důvodu,
na němž je plnění založeno. Jinak řečeno, že při rozhodování o žalobě na plnění soud
vždy zároveň rozhoduje o určení onoho právního podkladu plnění. V takovém případě
byla ona „změna“ žaloby posuzována jako pouhé „omezení“ žaloby,104 jakési „žádání užšího
nároku“,

a

to

při

současném

nezměnění

právního

důvodu

žaloby105

nebylo

ustanovením § 235 odst. 4 CŘS vůbec za změnu žaloby považováno. Rozhodovací praxe
Nejvyššího soudu ČSR hovořila o „přeměně žaloby“ ze žaloby na plnění na žalobu určovací.106
Na druhou stranu, již za první republiky se objevili kritici této teorie. Mezi nimi
byl tím nejvýraznějším Šťastný, který výše popsané závěry negoval: „Každý jistě přizná,
že onen právní poměr, který je základem rozsudku o plnění, bude řešen jen v rozsudečných
důvodech a jen závěr z něho plynoucí, t. j. povinnost žalovaného bude v rozsudečném výroku
vyřčena. V příštích sporech (třeba i mezi týmiž stranami) není závady, aby soud tento právní
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poměr podrobil samostatnému přezkoumání a došel třeba i k úsudku opačnému,
než první soud.“107 Šťastný upozorňuje, že tyto otázky vyvstávají zejména při zkoumání právní
moci rozhodnutí. V souvislosti s právní mocí rozhodnutí se obdobně v současné době vyjadřuje
Dvořák,

když

uzavírá:

„Takové

vnímání

věci

[roz. totožnost

předmětu

řízení

ve vztahu k rozsudku o žalobě na plnění, jakožto překážky věci rozsouzené pro řízení o žalobě
na určení] je však vadné, neboť nerespektuje fakt, že oběma žalobami je uplatňován rozdílný
předmět procesního nároku (žalobní návrh).“108
Ve

výše

uvedeném

nelze

než

souhlasit

se

Šťastným

a

Dvořákem.

Mimo jiné je třeba zdůraznit, že ze současné právní úpravy změny žaloby (§ 95 OSŘ)
bychom již nic takového jako „omezení žaloby“ či „přeměnu žaloby“ ani výkladem nedovodili.

3.2.2. Změna skutkového základu a právní důvod žaloby

Změna skutkového základu, tedy změna základu procesního nároku, je změnou žaloby,
jelikož se takovou změnou mění předmět řízení.109 Je-li taková změna navázána i na změnu
žalobního návrhu (žalobního petitu), nebude o změně žaloby pochybnost. Samostatná změna
skutkového

základu

bez

změny

žalobního

petitu

je

také

změnou

žaloby,110;111

a to buď za současné změny právního důvodu žaloby nebo i bez něj, i když se lze setkat
s některými autory, kteří k takovému závěru přistupují obezřetně, jakožto k situaci
výjimečné.112;113 Soudní praxe toto konstatuje vcelku jednoznačně.114 Změnu skutkového
základu žaloby je třeba odlišit od doplnění či oprav žaloby (což bude dozajista platit i pro změnu
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petitu). Změnou žaloby nebude ani upřesnění skutkových tvrzení žalobce.115

Winterová

se ve své publikaci přiklání k názoru, že změna skutkových tvrzení žalobce relevantní
pro změnu žaloby musí být změnou podstatnou.116 Změna v navržených důkazních
prostředcích (ač tyto se skutkovým základem neodmyslitelně souvisí) změnou žaloby
nebude.117
Jak již bylo nastíněno na začátku této části, stěžejním pojmem pro rozpoznání změny
ve skutkovém základu žaloby, a tedy i pro rozpoznání změny žaloby jako takové, bude totožnost
(nebo též identita) procesního nároku, konkrétně tedy totožnost onoho základu procesního
nároku (skutkového základu) žaloby.118 Macur119 přehledně shrnuje dva náhledy,
skrze které lze k problematice přistoupit. „První z nich […] vychází ze skutkových znaků
hmotněprávní normy, aplikovaných na konkrétní skutkové přednesy v daném civilním soudním
řízení.“120 Za změnu skutkového základu dle tohoto náhledu budou považována
taková nová skutková tvrzení žalobce, která povedou k potřebě posoudit (v důsledku
takové změny) žalobcem uplatňovaný nárok dle jiné, než původní právní normy.121;122
Mezi zastánce tohoto náhledu patří Spáčil123 i sám Macur.124
Druhý náhled „nepřihlíží ke skutkovým znakům hmotněprávní normy a vychází
ze zkušenostních poznatků o vzájemné souvislosti, podmíněnosti a nerozlučnosti určitých
dějů.“125 Macur hovoří o „životním skutkovém obsahu“126, Dvořák o „skutkovém ději“127.
Podstatou druhého náhledu je identita skutkového děje v případě, kdy nová skutková tvrzení
žalobce odpovídají spolu s tvrzeními původními právě onomu jednomu životnímu skutkovému
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obsahu128 spočívajícím v totožnosti jednání, resp. následku.129 Tehdy půjde o jeden skutkový
základ. Opačně, nebude-li tomu tak, půjde o změnu žaloby. Zastáncem tohoto náhledu
je pak Dvořák, dle jehož názoru druhý náhled lépe odpovídá modernímu civilnímu řízení,130;131
byť kritizuje jeho odvislost (v praxi) od trestněprávní nauky z důvodu absence definice pojmu
„skutkový“ děj v civilněprocesní nauce.132
Se změnou skutkového základu žaloby také neodmyslitelně souvisí pojem „právní
důvod žaloby“, ve starší literatuře též „žalobní důvod“. Tento pojem se pojí se změnou žaloby
již od dob CŘS, kdy odstavec čtvrtý ust. § 235 CŘS o žalobním důvodu výslovně hovořil.133
Konkrétně se skrze něj snažil vymezit, kdy se o změnu žaloby jednat nebude. Změna žaloby
spočívající ve změně skutkového základu žaloby byla za dob účinnosti CŘS podmíněna
právě změnou žalobního důvodu.134
Sám pojem žalobního důvodu, resp. právního důvodu žaloby, podléhá značně rozličným
výkladům. Pojem souvisí s právní kvalifikací, nelze jej s ní však směšovat.135 Žalobní důvod
byl za první republiky vymezen, jakožto „právní poměr, na němž se zakládá žalobní nárok
a o nějž žalobce opírá svůj návrh žalobní proti žalovanému.“136 Bylo možno se setkat
též s širším pojetím: „právní poměr a skutkový přednes, z něhož se odvozuje žalobní nárok.“137
Rozsáhlou studii žalobnímu důvodu pak v roce 1932 věnoval Procházka, který žalobní důvod
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definoval jako subjektivní hmotné právo a ztotožňoval s ním též předmět sporu.138 Spáčil
s Foldynou ve své stati právní důvod žaloby vymezují jako „skutkový základ či skutkový děj,
opírající se o určitou právně relevantní skutečnost, jako je konkrétní smlouva resp. konkrétní
právní norma.“139 Právnímu důvodu žaloby věnuje značnou část své práce též Winterová,
která v ní uvádí též náhledy Šťastného či Cermana,140 kteří dle Winterové docházejí k závěru,
že „je lépe vyhnout se pokusu o definici pojmu žalobní důvod.“141 V současné literatuře
je právním důvodem žaloby „ten právní poměr (ve smyslu hmotněprávním), o nějž žalobce
opírá svůj uplatňovaný nárok a jenž vyplývá ze souhrnu tvrzených skutečností.“142
Vztah právního důvodu žaloby a změny žaloby pak zkoumáme s ohledem
na to, zda je právní důvod žaloby takovým znakem žaloby, že jeho změna je zároveň změnou
žaloby. Nypl ve své studii dochází k závěru, že tomu tak je: „Měl-li bych shrnout svůj pokus
o osvětlení pojmu „právní důvod žaloby“, řekl bych, že tento důvod představuje identifikační
znak žaloby, a že proto jeho vymezení má význam pro úvahu o litispendenci, věci rozsouzené
a změně žaloby.“143 Nypl k tomuto závěru dochází v návaznosti na úvodem položenou otázku,
zda může mít vůbec změna žalobního důvodu vliv na žalobu (její změnu), není-li její zákonnou
náležitostí144 (§ 79 odst. 1 OSŘ).
Na Nyplovu studii navazuje mimo jiné spor o výklad změny právního důvodu žaloby
navázaného na změnu skutkového základu, nastalý jak v teorii, tak i v soudní praxi.145
Tento spor se vede primárně o otázku,146 zda soud může tzv. překvalifikovat žalobu na plnění
138
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(typicky ze smlouvy, která odpadne147) na žalobu z bezdůvodného obohacení bez daného
dispozičního úkonu žalobce, tedy beze změny žaloby, resp. návrhu dle ustanovení § 95 OSŘ.
Jinak řečeno, o otázku, zda onen právní důvod, resp. jeho změna, na podkladě kterého je právo
přiznáno, je otázkou právní, nebo otázkou skutkovou.
Zastánci prvního z názorů, tedy, že se jedná o otázku právní, mezi které patří
zejména Nypl,148 argumentují tím, že: „Skutkovým tvrzením je jen tvrzení o okolnostech,
za nichž kontrahenti jednali, kdežto závěr o tom, zda to, co ujednali, ujednali také platně
(resp. zda vůbec něco s právními účinky ujednali), je již závěrem právním.“149 Žalobce
se, dle Nypla, domáhá primárně zaplacení určité částky, určitého plnění, a „na základě jakého
právního ustanovení se to stane, je mu v naprosté většině případů (tj. až na určité výjimky)
lhostejné […].“150 Ke shodnému závěru dospěl i Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku
ze dne 31.7.2003, sp. zn. 25 Cdo 1934/2001 (tzv. R 78/2004),151 nebo v rozsudku
ze dne 31.7.2008, sp. zn. 33 Odo 944/2006. Závěr zní, že je to tedy otázka právní,
nikoli skutková, z jakého právního důvodu bude plnění přiznáno. Skutkový základ žaloby
se tím nemění. Jedná-li se pak o otázku právní, uplatní se na ni zásada iura novit curia a soud
ji bude moci posoudit, resp. překvalifikovat sám, a to i bez změny žaloby.
Názor o skutkovém pojetí předložené otázky, zastávaný zejména Spáčilem,152 vychází
z předpokladu, že v dané situaci, při výše popsané překvalifikaci, dochází ke změně skutkového
základu žaloby, tedy ke změně předmětu řízení. Dochází-li ke změně předmětu řízení,
musí k němu (ve sporném řízení) dojít na podkladě změny žaloby, resp. návrhu navrženého
žalobcem.153

Spáčil

čelí

Nyplově

argumentaci

příkladem

postaveným

naruby:

„[…] tak pokud by se někdo domáhal vydání bezdůvodného obohacení, získaného plněním
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z neplatné smlouvy a soud by zjistil, že smlouva je platná, musel by beze změny žaloby přiznat
žalobci smluvené plnění. Tak tomu však zjevně není.“154 Uvedené závěry podporuje též starší
judikatura Nejvyššího soudu ČR, zejména rozsudek ze dne 20.4.1995, sp. zn. Odon 30/94/Fa
nebo rozsudek ze dne 7.11.2000, sp. zn. 29 Cdo 460/2000. Dojde-li tak soud v řízení k závěru,
že nelze žalobcem žádané plnění přiznat na podkladě jím tvrzené existující smlouvy, žalobu
zamítne, ledaže by žalobce učinil procesní úkon dle ust. § 95 OSŘ (změnu žaloby),
kterým by změnil podklad žádaného plnění, které žaluje. Skrze tento druhý názor nahlížela
na danou problematiku též soudní praxe první republiky.155
Dvořák, jak je již v tomto bodě uvedeno výše, ve své práci hledá pro moderní civilní
proces čistě procesní přístup ke změně skutkového základu a od pojmu právního důvodu žaloby
se odklání. Konkrétně pak konstatuje: „Mám za to, že tezi o „právním důvodu žaloby“
jako identifikačním znaku „předmětu řízení“, ať již v klasickém materiálním pojetí (Procházka)
nebo

skrytou

v rámci

procesního

vymezení

předmětu

řízení

(naposledy

Spáčil),

je třeba odmítnout.“156 Jakožto první náznaky podpory svého názoru Dvořák spatřuje
některou judikaturu157 Nejvyššího soudu ČR směřující k otázkám předmětu řízení při překážce
litispendence či rei iuducatae, byť sám zmiňuje pochybnost o použitelnosti takových závěrů
ve vztahu ke změně žaloby.158
Máme-li výše nastíněné shrnout, lze konstatovat, že v současné civilněprávní doktríně
i praxi neexistuje jednotný názor na to, kdy ke změně skutkového základu žaloby dochází
a kdy nikoli. Autor této práce by se odklonil od výše uvedeného názoru Nypla a zmíněné
judikatury R 78/2004. Nelze souhlasit s tím, že by soud mohl dle své libovůle s odkazem
na zásadu iura novit curia měnit podklad, na němž žalobce svůj nárok staví.
Byla by tím popřena dispoziční zásada a soud by žalobci ad absurdum mohl přisoudit něco,
co žalobce vůbec nezamýšlel. Dvořákovy závěry nepracující s hmotným právem, srovnávané
s trestněprávní naukou o totožnosti skutku (jednání a následku), jsou pak součástí
onoho moderního náhledu na civilní proces. Ačkoli se autor ztotožňuje s jejich myšlenkou
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a naprosto

souhlasí

s tím,

že

by

změna

předmětu

řízení

měla

být

odvislá

pouze od procesněprávních kritérií, vyslovuje obavu nad tím, že právní důvod žaloby
bude v blízké budoucnosti stále vůdčí myšlenkou změny základu žalobního nároku
(skutkového základu), jakožto změny žaloby.
Obecně však autor kritizuje zejména skutečnost, že odpověď na otázku, co je změnou
žaloby, je nalézána výlučně v teorii, resp. v praxi odvozené od ní samotné. Zcela absentuje
zákonodárcovo vymezení, co změnou žaloby zamýšlí. Ačkoli je právní institut změny žaloby
institutem v procesním právu ustáleným a spory o jeho výklad jsou dnes vedeny převážně
o výše popsané, detailní, právní otázky, absentující zákonodárcovo vymezení změny žaloby
není tomuto institutu jistě ku prospěchu.

3.3. Dílčí otázky změny žaloby
Nad rámec výkladu výše je třeba stručně doplnit několik poznámek týkajících
se odpovědi na otázku, co lze za změnu žaloby považovat. Tyto poznámky se týkají dílčích
otázek se změnou žaloby souvisejících, přičemž některé z nich již byly výše nastíněny,
jiné nikoli.

3.3.1. Změna žaloby a oprava či doplnění žaloby

Výklad výše se na několika místech zmiňuje o tom, že změnu žaloby je třeba rozlišit
od pouhého doplnění či opravy žaloby. Pouhé doplnění či oprava žaloby změnou žaloby není.159
Na opravu či doplnění žaloby se vztahuje ust. § 43 OSŘ, které obecně upravuje opravu
či doplnění podání účastníka řízení. Žalobu je třeba doplnit či opravit tehdy, trpí-li vadami.160
Vadami

pak

žaloba

trpí

zpravidla

tehdy,

je-li

nesrozumitelná

či

neúplná,161

tedy absentují-li její základní náležitosti či jejich součásti vyžadované ust. § 79 odst. 1 OSŘ
a shrnuté též výše v kapitole 1.4. této práce. Toť základní rozdíl od institutu změny žaloby
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dle ust. § 95 OSŘ, který na opravu vad žaloby či doplnění jejích absentujících náležitostí
nemíří.
Toto rozlišení je pak zásadní ve vztahu k důsledkům, které z daného procesního úkonu
pro žalobce vyplývají. Zatímco o připuštění změny žaloby rozhoduje soud usnesením
(jak je popsáno níže v části čtvrté této práce), o opravě či o doplnění žaloby nikoli. Soud
bude zpravidla vyzývat žalobce dle ust. § 43 OSŘ k takové nápravě vad žaloby a neučiní-li
ji žalobce, soud žalobu odmítne. Napraví-li však žalobce vady (ať už z vlastní iniciativy
nebo v návaznosti na právě zmíněnou výzvu soudu), bude se na žalobu hledět,
jako by byla bez vad od počátku, a tedy soud již o žádném připuštění takové opravy či doplnění
nerozhoduje.162
Na okraj lze doplnit, že Drápal pak popisuje i situaci, kdy se žalobce snaží docílit změny
žaloby, která však trpí vadami. Uzavírá, že nelze měnit žalobní petit, popř. skutkový základ,
který vadou trpí, a tudíž je třeba nejdříve postupem dle ust. § 43 OSŘ vady odstranit,
až poté žalobu dle ust. § 95 OSŘ měnit.163

3.3.2. Změna žaloby a změna v subjektech řízení

Změna v subjektech řízení, resp. v účastnících řízení, není změnou žaloby.164
Tento závěr vyplývá mimo jiné z toho, že změna v účastnících řízení je upravena uceleným
souborem ustanovení občanského soudního řádu dopadajícího na jednotlivé případy změny
účastníků řízení. Úpravu nalezneme zejména v ustanoveních § 92 odst. 1 OSŘ (přistoupení
účastníka), § 92 odst. 2 OSŘ (záměna účastníka) či §§ 107 a 107a OSŘ (procesní nástupnictví).
Shodný závěr ve své době za účinnosti CŘS dovodil i Šťastný.165
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WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním, s. 80.
165
„[…] není možno souhlasiti s názorem části literatury i s judikaturou, že změna v osobě strany
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V literatuře se lze výjimečně setkat s názorem, že záměna účastníků řízení
dle ust. § 92 OSŘ je změnou žaloby.166 Tento názor nalezneme například u Nypla, který změnu
v osobách účastníků pokládá spolu s částečným zpětvzetím žaloby (§ 96 OSŘ) za změnu žaloby
svého druhu.167 Názor zřejmě vyvstává z argumentace, že žalobce žalobou vymezuje
vedle předmětu řízení i okruh účastníků řízení, samozřejmě pak osobu žalovaného.
Navrhuje-li žalobce změnu (roz. záměnu) týkající se takto žalobou vymezených osob, svádí
zřejmě nastíněná argumentace k uvedenému Nyplově závěru. Takový závěr je však mylný.
Ustanovení § 95 OSŘ se na danou problematiku neuplatní,168 což mimo jiné uzavírá i soudní
praxe: „Podání žalobce, které se týká „změny“ v označení účastníka řízení (žalovaného)
totiž nikdy nemůže být změnou žaloby ve smyslu § 95 o.s.ř. – ta se vždy týká věcného obsahu
žaloby, tedy skutkového základu věci a z něj ústícího žalobního návrhu (tzv. „petitu“).“169

3.3.3. Změna žaloby v případě, kdy soud není vázán návrhy účastníků

Na samotný závěr této části zmiňme vztah ustanovení § 95 OSŘ k ustanovení
§ 153 odst. 2 OSŘ, jednodušeji řečeno aplikovatelnost změny žaloby, resp. návrhu v řízeních,
v nichž „soud může překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více,
než čeho se domáhají, jen tehdy, jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání
vztahu mezi účastníky.“170 Stranou výkladu ponechme, že toto ustanovení svou povahou popisu
výjimky z pravidla de facto pravidlo samé, tedy, že soud je v řízení sporném vázán návrhy
účastníků, nesmí je překročit a nesmí o nich nerozhodnout,171 potvrzuje.172
Jak shrnují ve svých studiích Lavický173 a před ním též Spáčil174, bude se předně jednat
o spory, u nichž občanský zákoník175 výslovně stanovuje, že soud návrhy účastníků není vázán
a explicitně tak vázanost návrhy stran prolamuje. Bude se nicméně jednat i o ty spory,
166
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o nichž to občanský zákoník nestanovuje, nýbrž je lze pro jejich povahu pod ustanovení
§ 153 odst. 2 OSŘ subsumovat.176 Příkladem prvních jmenovaných je rozhodování soudu
o „změně či zrušení závazku ze smlouvy v případě změny okolností (§ 1766 odst. 1 [občanského
zákoníku]).“177 Příkladem druhých jmenovaných je pak řízení o zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví.178
Není-li soud vázán žalobním návrhem, není logicky vázán ani návrhem
na jeho změnu.179 Prolamuje-li ustanovení § 153 odst. 2 OSŘ v řízeních sporných dispoziční
zásadu jako takovou,180 a je-li změna žaloby na dispoziční zásadě vystavěna, je tento závěr
vcelku očekávatelný. Toto prolomení ustanovení § 95 OSŘ upravujícího změnu žaloby
lze sledovat ve dvou směrech.
Za prvé, soud v takových řízeních může rozhodnout jinak181 než žalobce (či žalovaný)
navrhovali, a to i beze změny návrhu, resp. žaloby, tedy bez procesního úkonu žalobce. Soud
může přisoudit „více nebo méně, než bylo jimi uplatněno.”182 Za druhé, samotný procesní úkon
žalobce, jímž by žalobce změnu žaloby v takovém řízení sledoval, nebude posouzen jako změna
návrhu dle ust. § 95 OSŘ, nýbrž jako „vyjádření procesního stanoviska účastníka řízení.“183
Soud tak nebude změnu žaloby vůbec připouštět či nepřipouštět, tedy nebude v návaznosti
na takový úkon vydávat žádné rozhodnutí, konkrétně usnesení.
Čtenář si jistě v návaznosti na výklad podaný výše klade otázku, jak by soud v řízení,
v němž se uplatní ustanovení § 153 odst. 2 OSŘ, postupoval při takovém procesním úkonu
žalobce, kterým by žalobce měnil nejen samotný návrh (petit), nýbrž i skutkové okolnosti
(skutkový základ), popř. jen skutkové okolnosti případu.184 V takovém případě by se dle názoru
autora v těchto specifických řízeních o změnu žaloby jednat mohlo. Pro takový závěr hovoří
176
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zejména výklad ust. § 153 odst. 2 OSŘ, kdy soud ani v těchto řízeních nemůže naprosto
libovolně měnit předmět řízení. Soudu je dána možnost nerespektovat návrhy, roz. petity,
účastníků a přisoudit například více. Není mu však dána možnost ovládat předmět řízení
tak, jak je tomu například v nesporných řízeních. A contrario je soud skutkovým základem
žaloby vázán.185 Učiní-li tak žalobce dispoziční úkon, kterým bude žalobu měnit
v jejích skutkových základech, bude se jednat o úkon dle ust. § 95 OSŘ a soud bude povinen
o přípustnosti takové změny žaloby rozhodnout.
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Soud nemůže například provést vypořádání spoluvlastnictví k jiným věcem, než které účastníci
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4. Změna žaloby a její přípustnost
Podrobujeme-li zkoumání druhé z oněch východisek, tedy přípustnost změny žaloby,
nelze se omezit pouze na usnesení soudu, kterým se změna žaloby, resp. návrhu připouští
či nikoli. Je třeba podrobit zkoumání též roli žalobce a žalovaného, jejichž předmět sporu
je měněn. Tato část práce tak níže činí.

4.1. Pozice žalobce
Žalobcova pozice v institutu změny žaloby je historicky i současně pevně daná
a zakotvená a na rozdíl od pozice žalovaného či soudu i historicky neměnná. Žalobce je jediným
subjektem v civilním procesu, který může změnu žaloby navrhnout.186 Činí tak nejen
proto, že to říká zákon (k legislativnímu pojetí včetně osoby navrhovatele viz výše),
nýbrž zejména proto, že civilní řízení je z hlediska dispozičního právě v rukou žalobce.

4.1.1. Oprávnění podat návrh na změnu žaloby

Civilní řízení je ovládáno dispoziční zásadou, což znamená, že žalobce je pánem sporu,
je to on, kdo mimo jiné disponuje s řízením, stejně tak jako s předmětem řízení.187 Prvním
nástrojem, který dává pro tyto účely občanský soudní řád žalobci, je žaloba samotná.
Jak však dodávají Stavinohová a Hlavsa: „Složitost právních vztahů vyžaduje, aby účastníkům
bylo umožněno v průběhu sporného řízení měnit a upravovat předmět řízení.“188 Změna žaloby
je tak dalším nástrojem pro „pána sporu“, aby určil, resp. v současné právní úpravě navrhl soudu
rozhodnout o tom, které jeho nároky vůči žalovanému budou v řízení projednávány.
Žalobce změnou žaloby disponuje primárně s předmětem řízení.189 Co do předmětu
řízení bylo výkladu v předchozí části této práce učiněno zadost. Vedle toho však žalobce
disponuje též s řízením samotným. Jak uvádí Winterová: „Procesní úkony, kterými se disponuje

186

Výjimka viz níže v bodě 4.1.1. této práce.
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řízením (úkony procesní dispozice) jsou typicky žaloba, jíž se řízení zahajuje, změna žaloby,
zpětvzetí žaloby […].“190
Není přípustné, aby soud sám, bez návrhu žalobce, žalobu jakkoli měnil či její změnu
sám navrhoval. Role soudu v civilním řízení sporném má být zcela nestranná a nezávislá.
„Soud je oním nezúčastněným třetím.“191 Stejně tak ani ostatní účastníci řízení
nejsou oprávněni

změnu

žaloby

navrhnout

(například

vedlejší

účastník

řízení192),

s jedinou výjimkou: Žalovaný může soudu navrhnout změnu žaloby, nicméně se nebude jednat
o žalobu žalobce, kterou by se snažil změnit, nýbrž o tzv. žalobu navzájem podanou právě
žalovaným dle ust. § 97 OSŘ.193 Žalovanému je tak v rámci ust. § 95 OSŘ dána možnost
dispozice s vlastním nárokem vůči žalobci vzneseným za řízení.
Na závěr dodejme, že při tzv. aktivním nerozlučném procesním společenství,
tedy při stavu, kdy na straně žalobce stojí více osob s „jednotností účinků rozsudku“194
vůči nim, resp. s hmotněprávním nárokem, jež má vůči nim společnou povahu,195 je změna
žaloby podmíněna souhlasem všech těchto osob na straně žalobce.196

4.1.2. Okamžik podání návrhu na změnu žaloby

Žalobce může navrhnout změnu žaloby za řízení (§ 95 OSŘ), resp. „od jeho zahájení
do vyhlášení konečného rozhodnutí.“197 To vyplývá z konstrukce ust. § 95 OSŘ, které žádné
časové omezení nestanoví. Přesto je žalobce omezen jednak současnou právní konstrukcí
koncentrace řízení a také ust. § 216 odst. 2 OSŘ v řízení před odvolacím soudem
(o těchto omezeních více v části páté této práce).
Jak je uvedeno výše, řízení je dle ustanovení § 82 odst. 1 OSŘ zahájeno podáním žaloby
soudu. Od tohoto okamžiku je tak žalobce oprávněn soudu připuštění změny žaloby navrhovat.
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Nepochybně zajímavým je porovnání současné úpravy s úpravou v civilního řádu soudního
z roku 1895, který co do okamžiku podání návrhu na změnu žaloby dovozoval dvě časová
období, ve kterých tak mohl žalobce učinit. CŘS jednak dovoloval žalobci měnit žalobu
dokonce před zahájením řízení (rozepře), a to bez jakýchkoli omezení, ledaže by vyloučil
příslušnost soudu (§ 235 CŘS). Po zahájení rozepře, tedy po doručení žaloby žalovanému
do vlastních rukou,198 již bylo třeba svolení žalovaného či přivolení soudu.199 Stejně
tomu zůstalo i po roce 1918: „Právo žalobcovo ke změně žaloby je u nás podstatně obmezeno
okamžikem, kdy byla žaloba doručena žalovanému,“200 a to až do konce účinnosti CŘS
ke dni 31.12.1950.
Za

vyhlášení

konečného

rozhodnutí

v řízení,

a

tedy

za

okamžik,

od kterého již nelze žalobu měnit, je pak třeba považovat vyhlášení (nebo též vydání201)
takového rozhodnutí soudu, po němž se v řízení (s výjimkou mimořádných opravných
prostředků) již nepokračuje. Je to tudíž takové rozhodnutí soudu, do něhož již nelze podat
odvolání a po jehož právní moci je řízení skončeno, a to bez ohledu na skutečnost, zda se řízení
končí usnesením nebo rozsudkem, či zda se jedná o konečné rozhodnutí soudu prvního stupně
či soudu odvolacího.202 Z uvedeného (i s ohledem na ust. § 216 odst. 2 OSŘ) tak vyplývá,
že změna žaloby v plném rozsahu bude přípustná pouze v řízení před soudem prvního stupně.
Změna žaloby pak nebude přípustná ani v dovolacím řízení.203
Zpětvzetí návrhu na změnu žaloby možné není.204 Je však možné návrh odvolat.
Jak dodává Hamuľáková: „Odvolání změny žaloby je možné jen tehdy, jestliže odvolání dojde
soudu nejpozději současně se změnou (§ 41a odst. 4 OSŘ). Zpětvzetí návrhu na změnu žaloby
zákon neumožňuje a soud k němu nepřihlíží.“205
V neposlední řadě je třeba dodat, že žalobce může žalobu za řízení měnit i opakovaně.
Drápal konstatuje: „Není vyloučeno ani to, aby – poté, co byla připuštěna jím požadovaná
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změna návrhu – návrh znovu změnil tak, jak zněl původně.”206 K tomu Dvořák doplňuje:
„Nepřipustí-li soud změnu žaloby, nelze tutéž změnu žaloby uplatnit znovu, ledaže by se změnily
předpoklady, za nichž soud původně o změně rozhodoval.“207

4.1.3. Forma podání návrhu na změnu žaloby

Návrh na změnu žaloby nemá žádnou předepsanou formu. Bude se tedy vycházet
z obecného ustanovení § 41 odst. 1 OSŘ ve spojení s ust. § 41a odst. 1 OSŘ, a tedy změnu
žaloby bude třeba učinit žalobcem výslovně208 formou jím zvolenou. Změnu žaloby
tak lze učinit též při jednání ústně do protokolu, jak mimoděk vyplývá též z věty druhé
ustanovení § 95 odst. 1 OSŘ. Stejně tak pro změnu žaloby nejsou zákonem předepsány
žádné zvláštní náležitosti. Bude proto třeba, aby obsahovala pouze ty náležitosti, které stanoví
ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ (popsány též výše v části první této práce).

4.1.4. Účinky změny žaloby

Konečně, změna žaloby je nadána, stejně jako žaloba samotná, hmotněprávními
i procesněprávními účinky, tedy důsledky v právu hmotném i procesním, které vyvolává.
Jak bylo nastíněno výše u výkladu o žalobě, u žaloby jsou tyto účinky v obou případech vázány
na podání žaloby, tedy na okamžik zahájení soudního řízení.209 U změny žaloby tomu tak není.
Hmotněprávní

a

procesněprávní

účinky

nastávají

v dobu

rozdílnou,

dokonce

od sebe dosti vzdálenou.
Hmotněprávní účinky změny žaloby nastávají již v okamžiku podání návrhu na změnu
žaloby soudu. Na tomto závěru se jednoznačně shodla nejen teorie,210;211;212 ale také praxe.213;214
Významná je v této věci otázka stavení promlčecí lhůty. Jak vyplývá z uvedeného, promlčecí
206

DRÁPAL, Ljubomír. In: DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář, s. 624.
DVOŘÁK, Bohumil. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces, Praktický komentář, s. 397.
208
WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním, s. 79.
209
S tím, že trojstranný procesněprávní vztah s žalovaným vzniká doručením žaloby žalovanému
(WINTEROVÁ, Alena. In: WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo
procesní, s. 90).
210
DVOŘÁK, Bohumil. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces, Praktický komentář, s. 397.
211
STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví, s. 307.
212
WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním, s. 85.
213
Rozsudek NS ČR ze dne 7.11.2002, sp. zn. 29 Odo 664/2002.
214
Rozsudek NS ČR ze dne 29.8.2013, sp. zn. 29 Cdo 2614/2011.
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lhůta se staví ke dni podání návrhu na změnu žaloby. L. Chalupa k tomu dodává,
že se musí jednat skutečně o nový nárok na podkladě změněných skutkových okolností,
nikoli pouze o drobné změny petitu, aby bylo tohoto účinku dosaženo.215 Logicky čtenáři
vyvstane otázka, jak naložit s během promlčecí lhůty při nepřipuštění změny žaloby soudem.
„Pokud soud návrh na změnu žaloby nepřipustí, účinky změny žaloby nenastanou,“216
takto uzavírá Hamuľáková. Blíže tuto tezi rozvádí judikatura: „Jestliže soud nepřipustí
navrženou změnu žaloby, nenastávají ani hmotněprávní účinky změny žaloby; z hlediska
hmotného práva je tu proto stejný stav, jako kdyby ke změně žaloby vůbec nedošlo,
neboť ve vztahu k nároku uplatněnému změnou žaloby nastávají tyto účinky jen tehdy, bylo-li
o něm zahájeno řízení, a k tomu v důsledku nepřipuštění změny žaloby nedošlo.“217
Změna

předmětu

řízení

a

pokračování

v řízení

o

změněné

žalobě,

jakožto procesněprávní účinky změny žaloby, nastávají až po právní moci usnesení,
jímž se změna žaloby připouští.218

4.2. Pozice žalovaného
Role žalovaného při změně žaloby již v průběhu času není tak jednoznačná ani neměnná
jako role žalobce. Pozice žalovaného si prošla vývojem od vcelku silné pozice až po dnešní
stav, kdy právní úprava stanovisko žalovaného ke změně žaloby nikterak nereflektuje.

4.2.1. Svolení žalovaného

Pakliže

je

zkoumání

podrobena

právní

úprava

změny

žaloby

v CŘS,

roz. tedy ust. § 235 CŘS, plyne z ní závěr, že role žalovaného za účinnosti CŘS byla výrazně
silnější než dnes. Měnil-li žalobce žalobu po zahájení sporu (tedy po doručení žaloby

215

„Připuštěním změny žaloby ve smyslu ustanovení § 95 odst. 1 OSŘ se nově staví běh promlčecí doby
ve smyslu ustanovení § 112 ObčZ [roz. zák. č. 40/1964 Sb.] s účinky ke dni doručení návrhu
na změnu žaloby soudu jen tehdy, pokud se porovnáním obsahu žaloby a návrhu na její změnu
skutečně jedná o uplatnění zcela nového nároku na základě jiných rozhodujících
skutečností […].“ (CHALUPA, Luboš. Změna žaloby a stavení promlčení, Právní zpravodaj,
2007, č. 6, s. 9).
216
HAMUĽÁKOVÁ, Klára. In: SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Civilní proces: obecná část
a sporné řízení, s. 184.
217
Rozsudek NS ČR ze dne 24.6.2003, sp. zn. 21 Cdo 387/2003.
218
DVOŘÁK, Bohumil. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces, Praktický komentář, s. 397.
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žalovanému219 – vyloženo též výše), zákon primárně kladl právo svolit či nesvolit ke změně
žaloby na žalovaného.220 Žalovaný měl tak možnost se změnou žaloby souhlasit,
a to jak výslovně, tak mlčky: „[…] žalovaný ke změně žaloby svolil, a to výslovně nebo mlčky
tím, že o změněné žalobě pojednává, neohradiv se proti změně původní žaloby […].“221
K tomu Ott dodává: „Nedostavení se žalovaného k stání za svolení pokládati nelze.“222
Stejně tak měl žalovaný právo ke změně žaloby nesvolit.
Je třeba jedním dechem dodat, že toto právo žalovaného nebylo neprolomitelné. Soud
mohl i při nesouhlasu žalovaného se změnou žaloby rozhodnout o připuštění žalobcova návrhu,
a to za podmínky, že „[…] následkem změny není se obávati značného stížení nebo průtahu
jednání.“223 Šťastný k tomuto mimo jiné konstatuje: „Kdy je odůvodněna obava značného
stížení nebo průtahu jednání závisí na volném uvážení soudu. V žádném případě
není taková obava odůvodněna již tím, že bude nutno vzhledem ke změně žaloby jednání
odročiti. Tím ovšem nastává průtah, nikoliv však průtah značný. Ovšem obava několikerého
odročení by značný průtah odůvodňovala.“224 Shodně konstatuje též prvorepubliková
judikatura.225
Soud tak mohl o změněné žalobě jednat i s výslovným nesouhlasem žalovaného. Nabízí
se otázka, proč zákon tedy žalovanému takovou možnost svolení nebo nesvolení ke změně
žaloby vůbec dával. Odpověď na tuto otázku lze nalézt v opačné situaci, tedy při svolení
žalovaného ke změně žaloby, byť mlčky. „Svolí-li žalovaný ke změně žaloby, je tím soud vázán,
takže mu nepřísluší změnu žaloby nepřipustiti […].“226 Síla pozice žalovaného v právní úpravě
účinné do 31.12.1950 tak spočívala právě v oprávnění změnu žaloby jednostranně
(tj. bez ingerence soudu) připustit.227
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OTT, Emil. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního, svazek II., s. 38.
Ustanovení § 235 odst. 2 zák. č. 113/1895 z.ř. o soudním řízení v občanských rozepřích právních
(civilní řád soudní).
221
HORA, Václav. Československé civilní právo procesní, svazek II., s. 172.
222
OTT, Emil. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního, svazek II., s. 41.
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Ustanovení § 235 odst. 3 zák. č. 113/1895 z.ř. o soudním řízení v občanských rozepřích právních
(civilní řád soudní).
224
ŠŤASTNÝ, Miloslav. Civilní žaloba v právu československém, s. 129 – 130.
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Rozhodnutí NS ČSR ze dne 14.5.1932, R I 343/32 (Vážný 11670).
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HORA, Václav. Československé civilní právo procesní, svazek II., s. 172.
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S výjimkou, kdy ex lege nebyla změna žaloby přípustná (např. nepřípustnost při změně příslušnosti
soudu, viz § 235 odst. 1 CŘS).
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Lze zhodnotit, že se jednalo o právní úpravu zdařilou, jelikož na žalovaného
při navrhování zásadní změny v předmětu řízení bylo kladeno oprávnění se již k podanému
návrhu ze zákona vyjádřit. Uplatňovala se tak dispoziční zásada v plné šíři a dispozice
s předmětem řízení nebyla omezena soudem. Na upozaděnou a nevýlučnou roli soudu
je třeba hledět v této úpravě kladně.
Role žalovaného při udělování či neudělování souhlasu se změnou žaloby byla z právní
úpravy vypuštěna účinností zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních
(OSŘ 1950). Ustanovení § 72 OSŘ 1950, které změnu žaloby, resp. změnu návrhu upravovalo,
se o žádné roli žalovaného nezmiňovalo. Veškerou pravomoc připustit či nepřipustit změnu
žaloby kladlo do rukou soudu. Důvod této změny právní úpravy lze jednoznačně pozorovat
ve změně politického režimu v Československu po únoru roku 1948, kdy nastoupivší totalitní
režim ovlivnil právní úpravu zdaleka nejen změny žaloby a celého civilního řízení,
nýbrž celý právní řád.
Obdobně postupoval zákonodárce při rekodifikaci v 60. letech minulého století,
kdy nabyl účinnosti současný občanský soudní řád. Ustanovení § 95 OSŘ ve svém původním
znění, stejně tak jako ve znění současném, roli žalovaného při svolení ke změně žaloby
nijak nereflektuje.

4.2.2. Obrana žalovaného

Ačkoli dnes žalovaný není nadán právem svolení ke změně žaloby a úprava
v této souvislosti preferuje roli soudu, je na místě rozebrat, zda má žalovaný v současné právní
úpravě vůbec nějaké nástroje k obraně proti návrhu žalobce na změnu žaloby.
Věta druhá ust. § 95 odst. 1 OSŘ stanoví, že: „Změněný návrh je třeba ostatním
účastníkům doručit do vlastních rukou, pokud nebyli přítomni jednání, při němž ke změně
došlo.“228 Ostatní účastníci řízení tak budou vždy o návrhu na změnu žaloby vyrozuměni
(ať již skrze svou přítomnost u ústního návrhu žalobce do protokolu nebo obesláním od soudu).
Na okraj lze dodat, že mezi těmito ostatními účastníky řízení, o kterých zákon hovoří,
není jen žalovaný (příp. žalovaní), ale „všichni ostatní účastníci řízení, i ti, kteří mají
s žalobcem stejné procesní postavení.“229

228
229

Ustanovení § 95 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění.
STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví, s. 307.
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Právo žalovaného na obeznámení s návrhem na změnu žaloby je zákonem zajištěno.
Zákon však již mlčí k možnosti žalovaného vyjádřit se k žalobcově návrhu. Dvořák
v Praktickém komentáři k občanskému soudnímu řádu uzavírá: „Připuštěním změny žaloby
nesmí být omezována obrana žalovaného; proto musí mít žalovaný před rozhodnutím soudu
o připuštění žaloby vždy možnost se k navrhované změně žaloby vyjádřit.“230 Ač zákon takový
postup soudu výslovně neupravuje, je třeba s tímto názorem souhlasit.
Obrana žalovaného po rozhodnutí soudu o připuštění změny žaloby je pak značně
omezena, jelikož (a to je zde třeba na zdůraznit prvním místě) odvolání do usnesení soudu
o připuštění nebo nepřipuštění změny žaloby není přípustné.231
Exkurs: I zde je na místě si dovolit historickou vsuvku. Civilní řád soudní na rozdíl od současné
právní úpravy opravný prostředek, konkrétně rekurs,232 jakožto řádný opravný prostředek
proti usnesení soudu prvního stupně233;234 o připuštění nebo nepřipuštění změny žaloby
dovoloval.235 Stejně tak, jak revolučně OSŘ 1950 změnil právní úpravu změny žaloby
(resp. návrhu), změnil též právo podat do usnesení o připuštění nebo nepřipuštění změny žaloby
opravný prostředek. Ačkoli jakýsi nástupce/nástupkyně rekursu, konkrétně stížnost,
byla zachována,236 přípustnost jejího podání do usnesení soudu o připuštění nebo nepřipuštění
změny žaloby byla vyloučena.237 Zůstalo tomu tak i v současném OSŘ (v původním238 i platném
znění239), kdy jedinou změnou budiž opět změna názvu i obsahu opravného prostředku
(tentokrát odvolání).

Žalovanému (mimo jiné též ostatním účastníkům řízení) je tak dána možnost brojit
proti usnesení soudu o připuštění nebo nepřipuštění změny žaloby pouze skrze odvolání
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DVOŘÁK, Bohumil. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces, Praktický komentář, s. 396.
Ustanovení § 202 odst. 1 písm. d) zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění.
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do rozsudku soudu prvního stupně ve věci samé. Tento názor zaujal Ústavní soud ČR
ve svém usnesení ze dne 6.3.2012 sp. zn. II. ÚS 382/12.240
Ústavní soud ČR ve své judikatuře mimo jiné opakovaně konstatoval, že obranu práva
žalovaného proti rozhodnutí civilního soudu o připuštění změny žaloby je třeba směřovat
do civilního soudního řízení.241 Otázka připuštění změny žaloby je sice otázkou,
kterou lze podrobit ústavněprávnímu přezkumu,242 nicméně „ingerence Ústavního soudu
do daného rozhodování je pojímána jako zcela výjimečná, omezená především na případy
zjevných excesů.”243
Konečně je třeba, aby soud, v případě, že dojde k připuštění změny žaloby, poskytl
žalovanému prostor pro konstrukci jeho obrany do změněného žalobního návrhu. Winterová
konstatuje: „Jinak k ochraně žalovaného postačí, jestliže se soud postará o to, aby byl žalovaný
náležitě o změně informován a mohl uplatnit své námitky a obrany proti změněné žalobě.“244
K tomu dává svůj názor též judikatura,245 která se vyslovila pro možnost vyzvat žalovaného
k vyjádření ke změněné žalobě ve smyslu ustanovení § 114b OSŘ, tedy tzv. kvalifikovanou
výzvou.
Role žalovaného v současném pojetí změny žaloby tak není rolí nejsilnější.
Zároveň však neplatí, že by žalovaný byl snad při změně žaloby naprosto bezbranný
či že by snad současná právní úprava potřebovala akutní zásah, aby se jeho postavení zlepšilo.
V tomto směru je vhodné zaměřit se spíše na rekodifikaci OSŘ a návrat k některé historické,
však pro civilní proces přirozené právní úpravě (o tomto tématu více v části šesté této práce).
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„Stěžovatelka rozporuje usnesení krajského soudu, kterým nebyla připuštěna jí předložená změna
žaloby. Proti takovému rozhodnutí ani není přípustné odvolání. Ústavní soud na tomto místě
považuje za potřebné poukázat na to, že stěžovatelka může brojit proti nesprávnému postupu
Krajského soudu v Brně, resp. proti nesprávné aplikaci předmětných ustanovení občanského
soudního řádu v případném odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí ve věci samé.“ (usnesení
ÚS ČR ze dne 6.3.2012, sp. zn. II. ÚS 382/12).
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sp. zn. I. ÚS 179/2000.
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sp. zn. III. ÚS 2180/08.
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sp. zn. III. ÚS 3557/14.
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Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31.3.2003, sp. zn. 14 Co 95/2003.
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4.3. Vývoj v pozici soudu při rozhodování o připuštění změny žaloby
V souvislosti

s právním

institutem

změny

žaloby

je

třeba

se

zaobírat

také tím, jak zákonodárce vybavil soud pro rozhodování o přípustnosti změny žaloby,
resp. pro rozhodování o tom, co bude a nebude při navrhování změny žaloby předmětem řízení.
Na okraj rovnou dodejme, že poslední část věty je již ze své podstaty nesprávná,
jelikož to nemá být soud, který rozhoduje o tom, co bude v řízení sporném předmětem řízení,
nýbrž to mají být strany sporu. Současná koncepce změny žaloby, jak bude hodnoceno
níže, však z takového základu bohužel nevychází.
Jak v průběhu minulého století v právní úpravě pozice žalovaného při žalobcově žádání
změny žaloby postupně slábla (viz výše), pozice soudu naopak postupně sílila.
Výše bylo vyloženo, že soud za účinnosti CŘS do změny žaloby zasahoval jen minimálně.
Měnil-li žalobce žalobu před zahájením řízení (doručením žaloby žalovanému),246 nezasahoval
soud vůbec.247 Měnil-li žalobce žalobu po zahájení řízení, soud v případě souhlasu žalovaného
opět nezasahoval, ani mu takové právo nepříslušelo.248 Konečně k zásahu soudu došlo
jen tehdy, kdy žalovaný ke změně nesvolil, ač řízení nebylo změnou žaloby ohroženo249
(srov. výklad v kapitole 4.2., bodě 4.2.1. této práce).
Stejně jako pozice žalovaného i pozice soudu doznala změn za účinnosti OSŘ 1950.
Připuštění či nepřipuštění změny žaloby zde bylo vloženo čistě do rukou soudu.250
Zároveň bylo do právní úpravy vloženo kritérium, dle kterého měl soud přípustnost změny
žaloby posuzovat: „Soud nepřipustí změnu, jestliže by výsledky dosavadního řízení nemohly
být podkladem pro řízení o návrhu změněném.“251 Současný občanský soudní řád
pak toto kritérium i takto vymodelovanou pozici soudu do současné právní úpravy přejal.
Exkurs: Zajímavostí zde budiž, že ustanovení § 95 odst. 2 OSŘ ve svém původním
znění ke dni 1.4.1964 obsahovalo kritérium přípustnosti změny žaloby v následujícím znění:
„Soud nepřipustí změnu návrhu, jestliže by výsledky dosavadního řízení nemohly být podkladem
pro řízení o změněném návrhu nebo jestliže by změna návrhu byla v rozporu se zájmem
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společnosti.“252 Rozdíl současné, ale i předchozí právní úpravy tkví v dbání soudu na zájmy
socialistické společnosti při úvaze o připuštění změny žaloby. Tato úprava vycházela
ze skutečnosti, že v Československu bylo na počátku 60. let 20. století deklarováno vítězství
socialismu,253 a tedy zájmy společnosti počaly pronikat i do vyloženě soukromoprávních
poměrů254

(v tomto

případě

žádání

soukromoprávních

nároků).

Pozice

soudu

tak byla v tomto období historicky nejsilnější, jelikož pravomoc uvážit o připuštění změny
žaloby mu byla de lege lata stanovena historicky nejšířeji.
Není snad s podivem, že se taková úprava v dnešní době setká s negativním
hodnocením. Za zmínku však stojí, že již v 60. letech i za doby normalizace se proti znění
tohoto ustanovení doktrína postavila255 a došla k závěru, že rozpor změny žaloby se zájmy
společnosti je vyloučen.256 Winterová k tomu uvádí: „Není tedy v tomto případě důvodu
pro zkoumání společenského zájmu a tato část ustanovení § 95 se jeví jako nadbytečná snaha
o preferenci společenských zájmů u všech dispozičních úkonů, i tam, kde tyto zájmy nemohou
být nijak ohroženy.“257

4.4. Přípustnost změny žaloby
Přípustností změny žaloby je třeba rozumět situaci, kdy o žalobcově návrhu na změnu
předmětu řízení (tj. procesního nároku) bude soudem kladně rozhodnuto. Jak již plyne
ze samotného právního institutu změny žaloby i z výkladu výše, je při změně žaloby
třeba rozlišovat dva okamžiky: (i) podání návrhu na změnu žaloby a (ii) rozhodnutí soudu
o připuštění (nebo též o nepřipuštění) změny žaloby na podkladě takového návrhu.258
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4.4.1. Postup soudu po návrhu na změnu žaloby

Jestliže soudu dojde (nebo je mu ústně přednesen při jednání) návrh žalobce na změnu
žaloby,

soud

bude

zprvu

zkoumat,

zda

takový

návrh

netrpí

vadami.

Je-li

tomu tak, bude postupovat dle ust. § 43 OSŘ, tedy bude vést žalobce k odstranění těchto vad.259
Jak konstatuje Dvořák v Praktickém komentáři: „Podání s návrhem na změnu žaloby posuzuje
soud podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2); tomu, aby se soud prvního stupně vyslovil k přípustnosti
změny žaloby, nepřekáží, že žalobce přisuzuje procesnímu úkonu jiný význam.“260
Neodstraní-li žalobce vady návrhu, soud k návrhu dle ust. § 43 odst. 2 nebude přihlížet.261;262
Bude-li návrh ve vztahu k ust. § 43 OSŘ bezvadný, musí jej soud doručit ostatním
účastníkům řízení do vlastních rukou, ledaže tito byli přítomni na jednání soudu,
při němž k návrhu na změnu žaloby došlo.263 Doručení probíhá za účelem nezkrácení
jejich práv a dání možnosti se účastníkům k návrhu na změnu žaloby vyjádřit (výklad
též výše v kapitole 4.2., bodě 4.2.2. této práce).
Dokud soud o návrhu žalobce na změnu žaloby nerozhodne, nemůže pokračovat
v řízení, a to ani o žalobě změněné, ani o původním návrhu.264 Pokud by tak konal,
mělo by to za následek vadu řízení: „Jestliže soud o změně žaloby nerozhodne a pokračuje
v řízení o nezměněném návrhu, jde o vadu řízení, která má za následek nesprávné rozhodnutí
ve věci [§ 219a odst. 1 písm. a)]. Vadným je rovněž postup soudu I. stupně, jestliže o připuštění
změny žaloby nerozhodne, ale o změněném návrhu jedná a rozhoduje.“265 Není též přípustné,
aby soud rozhodl o změně žaloby až v meritorním rozhodnutí nebo spolu s ním.266

4.4.2. Připuštění změny žaloby – hospodárnost řízení

Jak je nastíněno výše, základním kritériem soudu při rozhodování o připuštění změny
žaloby je schopnost výsledků dosavadního řízení být podkladem pro řízení o žalobě
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změněné.267 Jinak řečeno, půjde zde vždy o hospodárnost řízení.268 Zákonodárce zde staví
před právo žalobce volně nakládat s předmětem řízení zásadu hospodárnosti, která je jednou
ze základních zásad civilního procesu zakládající právo na efektivní, tedy účinnou a rychlou,269
soudní

ochranu.

Tato

přednost

hospodárnosti

řízení

není

absolutní.

Neznamená

tedy, že by snad každý průtah řízení byl důvodem pro nepřipuštění změny žaloby.
Takový výklad by zjevně nedával smysl, jelikož by změnu žaloby téměř nikdy nepřipouštěl.
Zahradníková k tomu uvádí: „Z hlediska zachování zásady hospodárnosti řízení
jde o to, zda lze dosavadní výsledky řízení použít i pro projednání změněné žaloby,
nikoliv o to, zda z důvodu změny žaloby bude třeba provést ještě nějaké další důkazy.“270
Winterová k témuž uvádí: „Změna žaloby bude totiž patrně vždy znamenat, že se řízení
protáhne a jde o to, aby se výsledky již získané nestaly bezpředmětnými.“271 Jako příklad přitom
uvádí úplnou změnu skutkového základu žaloby žalobcem (jakožto změnu žaloby),
která by měla v duchu výše citovaného za důsledek nepřípustnost takové změny.272 Úvahu
pak Winterová uzavírá slovy: „Tímto ustanovením tedy zákon sleduje zachování
alespoň minimální konexity mezi původní a změněnou žalobou.“273
Exkurs: Lze opět poukázat a připomenout již výše vícekrát zmíněnou právní úpravu z doby
tzv. první republiky274 (resp. Rakouska-Uherska). Při změně žaloby, ke které žalovaný svolil
(§ 235 odst. 2 CŘS), hospodárnost řízení neměla žádný význam. Soud byl takovým svolením
žalovaného vázán (§ 235 odst. 2 CŘS). Bylo na stranách sporu, aby nesly případný průtah.
Šťastný k tomu například píše: „Je-li tu souhlas žalovaného (ať výslovný či mlčky), musí soud
o změněné žalobě jednati a to i tenkráte, když tím nastane značné stížení nebo průtah
jednání.“275 Opačně v situaci dle § 235 odst. 3 CŘS, kdy soud připouštěl změnu žaloby
i proti vůli

žalovaného,

již

na

hospodárnost

řízení

bral

zřetel

(srov.

výklad

k bodu 4.2.1. této práce). Právní úprava té doby (tedy CŘS), tak na rozdíl od dnešní úpravy,
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kladla větší důraz na procesní úkony stran. Sama hospodárnost řízení měla při změně žaloby
až sekundární úlohu.

4.4.3. Připuštění změny žaloby – podmínky řízení

Vedle kritéria hospodárnosti řízení se v teorii v průběhu času objevilo další kritérium
nepřípustnosti změny žaloby, resp. návrhu. Tímto kritériem je nedostatek podmínek řízení
pro řízení o změněné žalobě. Jinými slovy, v doktríně se objevil názor, že nedostatek pravomoci
civilního soudu, věcné či místní příslušnosti soudu, překážka litispendence či překážka
věci rozhodnuté jsou důvody pro rozhodnutí soudu o nepřipuštění změny žaloby,
jelikož by její připuštění vedlo k zastavení řízení.276 Je však třeba uvést, že tento názor
není všeobecně přijímaný a lze narazit i na názor opačný co do nedostatku pravomoci soudu,
tedy že nedostatek pravomoci soudu vést řízení o změněné žalobě není důvodem pro rozhodnutí
soudu o nepřipuštění změny žaloby.277
K prvnímu z obou názorů se přiklání zejména Winterová278, Dvořák279 nebo Drápal280.
V judikatuře je podpořen například usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.2014,
sp. zn. 29 Cdo 2296/2013.281 Tento názor vychází za prvé z historického vývoje právní úpravy
a též z původní právní úpravy CŘS. Ust. § 235 odst. 1 CŘS stanovilo přípustnost změny žaloby,
„jestliže se tím příslušnost procesního soudu nevyloučí.“282 Ačkoli by se z gramatického
výkladu tohoto ustanovení mohlo zdát, že se uplatní jen na změnu žaloby do zahájení rozepře
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dle CŘS,283 interpretují jej Hora284 i Šťastný285 šířeji, tedy na jakoukoli změnu žaloby
navrženou žalobcem. Za druhé, tento názor vychází z extenzivního výkladu samotného
ust. § 95 odst. 2 OSŘ, kdy mezi výsledky dosavadního řízení, které mají být zároveň
podkladem pro řízení o žalobě změněné, jsou zahrnuty též procesní podmínky. „V rámci svých
úvah o použitelnosti dosavadních výsledků řízení musí soud ovšem přihlédnout
i k dalším předpokladům, které výslovně zákonem stanoveny nejsou.“ 286 Mělo-li by být řízení
po připuštění změny žaloby ihned zastaveno pro nedostatek pravomoci soudu, výsledky
dosavadního řízení by nemohly v tu chvíli být podkladem pro řízení o změněné žalobě.
Druhý z názorů pak zastává například Hamuľáková,287 která se přitom opírá
o judikaturu Ústavního soudu ČR.288 Tento názor vychází z doslovného výkladu platné a účinné
právní úpravy, tedy z ust. § 95 odst. 2 OSŘ. Stojí na argumentaci, že zákon zná pouze jediný
důvod pro nepřipuštění změny žaloby, a tento nelze beze změny zákona libovolně rozšiřovat
o důvody další, konkrétně o posouzení pravomoci soudu.289 Dosavadní výsledky řízení
tak tento názor interpretuje pouze ve vztahu k projednávanému předmětu řízení a provedeným
důkazům. Jako podpůrný argument pak zastánci tohoto názoru popisují situaci (příklad),
kdy se v případě nepřipuštění změny žaloby soudem jedná o rozhodnutí konečné
(jelikož do něj není odvolání přípustné). Naopak při připuštění změny žaloby a při následném
vydání usnesení o zastavení řízení pro absentující pravomoc soudu, je do takového usnesení
o zastavení řízení odvolání přípustné, a tudíž by „v případě zrušujícího rozhodnutí odvolacího
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soudu stěžovatelce [roz. žalobkyni] umožnilo pokračovat v řízení o změněném návrhu,
a ta by nebyla nucena v případě dalšího uplatňování svých práv podávat novou žalobu.“290
Má-li se tato práce přiklonit k některému z výše prezentovaných názorů, pak se přiklání
k názoru prvnímu. Pakliže lze důvod pro nepřipuštění změny žaloby, resp. návrhu, vykládaný
ze zákona doslovně, nazvat zkráceně ochranou hospodárnosti řízení, pak výklad,
který by připustil změnu žaloby v případě, že soud ví, že bude muset vzápětí řízení zastavit
pro nedostatek své pravomoci, jde úplně proti zásadě hospodárnosti řízení. Příklad uvedený
v druhém z názorů (o odvolání, následném zrušení usnesení o zastavení řízení a vrácení
zpět soudu prvního stupně) je toho dokladem. Je-li pro zákonodárce zachování hospodárnosti
řízení a předcházení táhlým justičním sporům (zejm. v současné době při přehlcení soudní
soustavy) jednou ze základních priorit, pak je třeba ustanovení § 95 odst. 2 OSŘ vykládat
právě v tomto duchu a situacím z příkladu druhého z názorů předcházet. Rozšířený výklad
ust. § 95 odst. 2 OSŘ prvního z názorů tak najde své opodstatnění, přičemž se nejedná
o výklad, který by šel proti duchu tohoto ustanovení, nýbrž naopak, je s ním v souladu.

4.4.4. Rozhodnutí soudu

Soud o připuštění nebo nepřipuštění změny žaloby (návrhu) rozhoduje usnesením
(ust. § 167

odst.

1

OSŘ).

S ohledem

na

nepřípustnost

odvolání

do

usnesení

(ust. § 202 odst. 1 písm. d) OSŘ) je toto usnesení pravomocné doručením druhé ze stran. Soud
je usnesením o připuštění či nepřipuštění změny žaloby vázán vyhlášením, nebylo-li vyhlášeno,
pak doručením stranám (ust. § 170 odst. OSŘ).
Usnesení soudu o připuštění nebo nepřipuštění změny žaloby (návrhu) musí být řádně
odůvodněno. Není-li tomu tak, půjde dle judikatury Ústavního soudu ČR o libovůli v soudním
rozhodování a zároveň o zásah do ústavně zaručeného práva žalobce na soudní a jinou ochranu
dle čl. 36 odst. 1 Listiny.291
Jestliže soud změnu žaloby připustí, jedná dál již pouze o změněném návrhu,
tedy o změněném předmětu řízení. Jak je uvedeno výše, umožní žalovanému se do něj vyjádřit
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Nález ÚS ČR ze dne 21.6.2015, sp. zn. II. ÚS 3717/14. (Nález směřuje na otázku změny vzájemného
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tak, aby nebylo právo žalovaného na obranu v soudním řízení omezeno.292 Totéž platí
pro ostatní účastníky řízení. Nepřipustí-li soud změnu žaloby, pokračuje v řízení o původním
návrhu (ust. § 95 odst. 2 věta druhá OSŘ), tedy o žalobě v jejím původním znění. Předmět řízení
se

nezmění.

Hmotněprávní

účinky

změny

žaloby

pak

nenastanou293

(viz kapitola 4.1., bod 4.1.4. této práce).
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Například usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31.3.2003, sp. zn. 14 Co 95/2003.
Rozsudek NS ČR ze dne 24.6.2003, sp. zn. 21 Cdo 387/2003.
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5. Omezení změny žaloby a její přípustnosti
Přípustnost změny žaloby není omezována pouze samotným ustanovením § 95 OSŘ,
kde je změna žaloby, resp. návrhu, upravena. Tato omezení vyvěrají z dalších ustanovení
upravených na různých místech občanského soudního řádu.
Mezi dvě stěžejní patří omezení změny žaloby ve vztahu ke koncentraci řízení,
a dále ve vztahu k řízení odvolacímu. Tato dvě omezení mají společné právě to, že se nejedná
o onu čirou nepřípustnost změny žaloby či její vyloučení upravené konkrétně druhým
odstavcem ustanovení § 95 OSŘ. V obou případech se jedná o omezení, která ve svém důsledku
neumožňují žalobci nakládat s předmětem řízení v plném rozsahu, a to právě co do dispozičního
úkonu změny žaloby, nýbrž žádné z těchto omezení tak nečiní výslovným zákazem žalobu
(návrh na zahájení řízení) měnit.
Mezi oběma omezeními jsou však i značné rozdíly, zejména co do fáze řízení,
ve které se aplikují. Jinak je tomu též s jejich historickým ukotvením v našem právním řádu
a kritikou doktríny ve vztahu ke každému z nich.

5.1. Změna žaloby a koncentrace řízení
Koncentrace řízení byla do našeho právního řádu vložena tzv. „velkou“ novelou OSŘ
na přelomu tisíciletí,294 kdy cílem zákonodárce bylo „přispět ke zrychlení a zefektivnění
civilního řízení sporného.“295 Z této úpravy byla následně vypuštěna tzv. soudcovská
koncentrace řízení296 (§ 118c OSŘ), a tudíž v civilním řízení zůstala koncentrace
pouze zákonná. Bude-li v této souvislosti hovořeno o koncentraci řízení, bude se mít na mysli
právě zákonná koncentrace řízení.
Občanský soudní řád upravuje koncentraci řízení v ust. § 118b OSŘ. Toto ustanovení,
již vícekrát novelizované, nestojí v OSŘ osamocené, nýbrž tvoří komplexní úpravu
mimo jiné spolu s ustanoveními §§ 114a, 114b, 114c OSŘ a dalšími. Koncentrací řízení
se rozumí stav, kdy rozhodné skutečnosti a označení důkazů k nim může účastník řízení uvést
294

295

296

Zákonem č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů a některé další zákony, účinným k 1.1.2001.
WINTEROVÁ, Alena. In: WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo
procesní, s. 338.
Zákonem č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, účinným k 1.7.2009.
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jen do stanoveného

okamžiku

v průběhu

řízení

před

soudem

prvního

stupně.297

Po tomto okamžiku k nim již nebude přihlíženo (i zde existují výjimky). A právě zde nastává
konflikt právní úpravy koncentrace řízení s právní úpravou změny žaloby, resp. návrhu,
obsaženou v ust. § 95 OSŘ.
Podstatou tohoto konfliktu je omezení žalobcovy dispozice s předmětem řízení
po nastalé koncentraci řízení.298 Konflikt mezi koncentrací řízení a změnou žaloby
není dovozován

pouze

výkladem,

nýbrž

je

výslovně

legislativně

zakotven

v ust. § 118b odst. 2 OSŘ, které stanoví: „Byla-li připuštěna změna žaloby (§ 95), nejsou
tím účinky podle odstavce 1 [roz. účinky koncentrace řízení] dotčeny.“299 Zákonodárce
takový přístup zvolil patrně z obavy před průtahy v řízení právě navržením změny žaloby,300
stejně tak jako z obavy zneužívání tohoto postupu pro snahu o prolamování koncentrace
řízení.301
Tato úprava tak ve své čiré podobě znamená, že bude-li připuštěna změna žaloby
po účincích koncentrace řízení, nebude soud přihlížet k novým tvrzeným skutkovým
okolnostem a k nim navrhovaným důkazům ke změněné žalobě „a že soud rozhodne o změněné
žalobě zásadně jen na podkladě skutečností a důkazů uvedených a navržených předtím,
než nastala koncentrace řízení, a tedy ještě dříve, než byla změna žaloby vůbec uplatněna
u soudu.“302 „Možnost žalobce uspět v takovém řízení je tak dramaticky limitována.“303
Zatímco teze, že účinky nastalé koncentrace řízení nejsou změnou žaloby nijak dotčeny,
je v zásadě jednoznačná,304;305 odpověď na otázku, jak se v teorii, nýbrž i v praxi, postavit
k návrhu žalobce na změnu žaloby po koncentraci řízení, je již značně komplikovaná.
Bureš dochází při svém výkladu k závěru: „Jinak řečeno, v typovém případě změny žaloby,
kdy žalobce uplatňuje jiný nárok než původně, soud sice změnu žaloby může připustit, ale nebude
297

HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, s. 95.
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HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha:
Leges, 2010. Teoretik, s. 113.
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KRÁLÍK, Michal, Jiří Vašíček. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces, Praktický komentář, s. 566.
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DRÁPAL, Ljubomír. In: DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář, s. 622.
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HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním
řízení, s. 112.
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moci změněné žalobě vyhovět, neboť kromě zákonných výjimek žalobce nemůže tvrdit nové skutečnosti
a nabízet nové důkazy.“306 Svoboda k témuž uvádí následující: „V případě, že byla změna žaloby
navržena až poté, co nastaly účinky koncentrace řízení, není přípustné připustit změnu žaloby, mělo-li
by to za následek, že žalobce nebude mít možnost z důvodu koncentrace řízení uvést nové skutečnosti
a důkazy, které se ukazují potřebné k tomu, aby mohl unést břemeno tvrzení a důkazní ve vztahu
ke změněné žalobě.”307 Ištvánek dodává: „Z dikce zákona plyne, že pokud by se změna žaloby
měla projevovat odlišným skutkovým základem nároku (viz výklad k § 95 ), tedy novými tvrzeními,
neměl by soud ve smyslu § 95 odst. 2 takovou změnu připustit, neboť by k novým tvrzením - s výjimkami
v odst. 1 uvedenými - na podporu nároku nemohl přihlížet.“308 Hamuľáková uvádí: „Zcela specifický
je případ změny žaloby spočívající v pouhé změně tvrzeného skutkového stavu, beze změny petitu.
Taková změna žaloby není totiž […] možná ani z teoretického hlediska, její připuštění by znamenalo
zjevný zásah do koncentrace rozhodných skutečností a důkazů […].“309 Konečně Zahradníková dodává:
„Soud by proto neměl změnu žaloby připustit, jestliže by měla vést k uplatnění nových tvrzení v rozporu
s koncentrací řízení.“310

Při úvaze o přípustnosti změny žaloby po koncentraci řízení tak bude v každém
jednotlivém případě potřeba individuálně zkoumat podstatu samotné změny žaloby, tedy obsah
návrhu na takovou změnu. Lze zcela jistě souhlasit s tím, že připuštění změny žaloby
co do změny skutkového základu po koncentraci řízení, nepřinese žalobci v řízení úspěch
a vyvstává otázka, zda by dosavadní výsledky řízení tak nepřišly vniveč (§ 95 odst. 2 OSŘ).
Naopak pouhá úprava petitu (žalobního nároku) po koncentraci řízení spočívající
například v objektivních okolnostech,311 bude dle názoru autora přípustná.
Lze vést diskusi o zdařilosti této právní úpravy. Její cíle jsou nepochybně správné.
Vezmeme-li však v úvahu, že zákonná koncentrace řízení nastává dle současného právního řádu
velmi brzy, dokonce v případech, kdy je dle ust. § 114c OSŘ konáno přípravné jednání,
ještě před jednáním samým, vytrácí se poněkud význam změny žaloby v některých takových
řízeních. Změnou žaloby by měl být žalobce schopen reagovat na vývoj sporu,
brzká koncentrace a ust. § 118b odst. 2 OSŘ jej však velmi brzy v tomto právu dramaticky
omezí. Navíc prostor, který ono ustanovení připouští k výkladu (viz citace výše),
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se zdá být až příliš široký. Je otázkou, zda by v této souvislosti v současné právní úpravě
nepostačovalo omezení v ust. § 95 odst. 2 OSŘ, které je samo o sobě jakýmsi omezujícím
prvkem pro zachování věcné podstaty řízení, či zda by zdařilejší úprava ust. § 118b odst. 2 OSŘ
některé nejasnosti odstranila. Při zamyšlení nad budoucí právní úpravou, tedy novým civilním
řádem soudním, by pak jistě stálo za zamyšlení ponechat soudu více prostoru při nakládání
s koncentrací řízení, případně na ni navazující změnou žaloby.

5.2. Změna žaloby a odvolací řízení
Odvolání, jakožto řádný opravný prostředek, umožňuje účastníku řízení přezkoumání
rozhodnutí soudu prvního stupně, stejně tak průběhu řízení soudem odvolacím, a to před právní
mocí konečného rozhodnutí.312 Nehledě na to, který z účastníků řízení odvolání podá,
budou vždy žalobce i žalovaný účastníky takového odvolacího řízení (nebude-li odvolání
odmítnuto). I v odvolacím řízení může nastat situace, kdy žalobce bude muset nebo bude chtít
z jakéhokoli důvodu žalobu, resp. návrh na zahájení řízení, měnit. V této souvislosti
je tak třeba vymezit, zda a za jakých podmínek tak může učinit.
Legislativní ukotvení změny žaloby v odvolacím řízení nelze jednoduše podřadit
pod jedno ustanovení zákona. Zprvu je třeba vycházet z ustanovení § 95 OSŘ,
které se v návaznosti na ustanovení § 211 OSŘ uplatní pro odvolací řízení přiměřeně.313
Dále nelze opomenout ustanovení § 216 OSŘ, které je podstatné hned ze dvou důvodů.
Jednak v odstavci prvním nevyčítá ust. § 95 OSŘ, jakožto ustanovení pro řízení odvolací
se neuplatňující.314 Ve druhém odstavci pak ust. § 216 OSŘ zapovídá změnu návrhu
v odvolacím řízení.315 Konečně změně žaloby v jistém ohledu brání i ustanovení § 205a OSŘ,
jakožto vyjádření principu neúplné apelace ovládající odvolací řízení,316 a to tím, že vylučuje
uplatňování nových skutečností (a také mimo jiné důkazů) neuplatněných před soudem prvního
stupně. Pomineme-li na okamžik vliv principu neúplné apelace na změnu žaloby v odvolacím
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řízení, jeví se tak zásadním výklad ke vztahu přiměřeně používanému ustanovení § 95 OSŘ
na straně jedné, a k jeho omezení v ust. § 216 odst. 2 OSŘ na straně druhé.
Novým nárokem v odvolacím řízení se má na mysli takový nárok, „který nemá žádnou
skutkovou souvislost s nárokem uplatněným před soudem prvního stupně.”317 Drápal pokračuje:
„Připuštění změny žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení, kterým byl uplatněn
nový nárok, by ve svých důsledcích znamenalo, že dosavadní výsledky řízení a rozhodnutí
by byly zmařeny, neboť odvolací soud by jednal a rozhodoval o novém nároku jako soud
prvního a jediného (uvažováno z hlediska řádného opravného prostředku) stupně […].”318
Uvedený závěr podporuje též judikatura.319
Čtenář si položí otázku, jak by tedy vypadala změna žaloby v odvolacím řízení,
jejímž obsahem by nebyla změna nároku. Odpověď lze demonstrovat na příkladu
z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR, který rozhodl, že v případě, kdy je nově
v odvolacím řízení žádán místo úroku z prodlení poplatek z prodlení, o nový nárok nejde,
jelikož akcesorický nárok na příslušenství pohledávky není nárokem novým. Změna žaloby
v tomto duchu je tak před odvolacím soudem přípustná.320
Exkurs: Pro kontext lze jen stručně uvést, že civilní řád soudní (CŘS), účinný do 31.12.1950,
v odvolacím řízení také zakazoval uplatnění nového nároku (§ 482 odst. 1 CŘS). Zajímavější
však je, že zakazoval též změnu žaloby v odvolacím řízení jako takovou, a to slovy: „Změna
žaloby, na níž rozsudek v odpor vzatý se zakládá, není dopuštěna ani se svolením
odpůrcovým.“321 Nepostačující svolení žalovaného (odpůrce) toto ustanovení upravovalo
výslovně v návaznosti na obecnou úpravu změny žaloby, která toto svolení umožňovala
žalovanému v řízení před soudem prvního stupně jednostranně (tj. bez ingerence soudu) dát.322
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Dodejme snad jen, že s tímto zákazem se plně ztotožňují i teoretici období tzv. první republiky,
tedy např. Hora323 nebo Šťastný324.

Z hlediska procesního pak odvolací soud změnu žaloby připustí či nepřipustí usnesením
tak, jak by to činil soud prvního stupně (viz přiměřené použití ust. § 95 OSŘ). Proti usnesení
odvolacího soudu o nepřipuštění změny žaloby v odvolacím řízení není dovolání přípustné.325
Změna žaloby je tak v odvolacím řízení přípustná, nicméně jen za situace,
kdy není spojena s uplatněním nového nároku, tedy pouze tehdy, když takové nové žalobcovo
žádání má společnou skutkovou souvislost s nárokem předchozím. Ačkoli z praxe vyplývají
vodítka, jak tu či onu změnu žaloby odvolacím soudem posoudit, vždy bude třeba pečlivé úvahy
a individuálního náhledu na navrhovanou změnu. Mimo to je při úvahách o připuštění změny
žaloby v odvolacím řízení vždy třeba dbát principu neúplné apelace vyvěrajícího
z ust. § 205a OSŘ. Změna skutkového základu žaloby tak bude tímto principem v odvolacím
řízení dramaticky omezena.

323
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6. Budoucí právní úprava změny žaloby v novém Civilním řádu soudním
Na samotný závěr této práce je na místě (a přímo se nabízí) úvaha nad novým
a již delší dobu očekávaným civilním řádem soudním., resp. nad jeho úpravou změny žaloby.
Odborná i laická veřejnost je již delší dobu v očekávání takového nového civilněprocesního
kodexu nahrazujícího současný občanský soudní řad, právní předpis z poloviny 60. let
20. století, více než sto padesátkrát novelizovaný326 a v některých ohledech značně přesluhující.
Ačkoli legislativní práce Ministerstva spravedlnosti ČR na tomto kodexu postupují
už řadu let velmi pomalu, lze se přece jen v současnosti seznámit s tzv. věcným záměrem
nového

civilního

řádu

soudního,

daným

ministerstvem

veřejnosti

k dispozici.

I z tohoto věcného záměru vychází následující úvaha na téma budoucí právní úpravy změny
žaloby.
Věcný záměr nového civilního řádu soudního nastiňuje budoucí úpravu změny žaloby
v bodě č. 117.327 Tento bod je systematicky zařazen do řízení před soudem prvního
stupně až do rozsudku, a to spolu s některými dalšími dispozičními úkony účastníků.328
Pomiňme teď obecný výklad o věcném záměru, o jeho sociální koncepci nebo o kritice,
která se vůči němu vznesla či o jejím oponování,329 věnujme se primárně navrhovanému
ustanovení o změně žaloby.
Zprvu je třeba konstatovat, že toto nové ustanovení se výrazně liší od současného
ust. § 95 OSŘ. Naopak si nelze nevšimnout jeho podobnosti s ustanovením § 235 CŘS.
Na první pohled je zde zjevný návrat k historické právní úpravě. Ustanovení je ve věcném
záměru formulováno ve čtyřech odstavcích. Aniž bychom předvídali, kolik odstavců nakonec
bude mít paragrafové znění zákona, využijme tohoto členění pro přehledné zamyšlení
se nad novou právní úpravou změny žaloby.
První odstavec překvapí již svou první větou. Ta praví, že „Dokud nebyl spor zahájen,
je žalobce oprávněn změnit žalobu […],“330 tedy začínáme zde tušit návrat k prvorepublikové
326

LAVICKÝ, Petr, DVOŘÁK, Bohumil, WINTEROVÁ, Alena a kol. Obrana návrhu věcného záměru
civilního řádu soudního, Právní rozhledy, 2019, č. 5, s. 154.
327
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR, Věcný záměr civilního řádu soudního, Justice.cz.
[online]. [cit. 4.10.2019]. Dostupné z https://crs.justice.cz/.
328
Například navazující žaloby navzájem v bodě č. 118.
329
Zajímavé shrnutí o těchto otázkách podává článek LAVICKÝ, Petr, DVOŘÁK, Bohumil,
WINTEROVÁ, Alena a kol. Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu
soudního, s. 153 – 159.
330
Bod č. 117 odst. 1 věta první věcného záměru nového civilního řádu soudního.
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koncepci zahájení sporu (popsána též v kapitole 1.2. této práce). V dnešní právní úpravě
by takové ustanovení nedávalo smysl, nicméně věcný záměr posunuje zahájení sporu
až do okamžiku doručení žaloby žalovanému a nikoli již soudu.331 Věta pokračuje:
„[…] pokud se tím nevyloučí příslušnost procesního soudu.“332 Tím je legislativně postaven
najisto výsledek sporu popsaného v této práci v kapitole 4.4., bodě 4.4.3. této práce.
První odstavec dále stanoví, co rozumět změnou žaloby,333 a také co jí nerozumět.
Je třeba vyslovit jednoznačně pozitivní názor k takovému návrhu úpravy, jelikož do právního
řádu konečně vnáší vymezení změny žaloby, co do jejího obsahu.
Odstavce druhý a třetí pak společně stanoví pravidla pro jednotlivé role subjektů řízení
při změně žaloby po zahájení řízení, tedy konkrétně žalovaného a soudu, jejichž současné
nastavení bylo v této práci kritizováno. Soud zde již není tím, kdo v první linii rozhoduje
o připuštění změny žaloby, je to primárně žalovaný, který ke změně žaloby může dát souhlas
(a to i konkludentně svým jednáním o změněné žalobě).334 Pozice žalovaného
se tak opět navrací do dob účinnosti CŘS. Role soudu taktéž, ten je odstavcem třetím povoláván
k rozhodování o připuštění změny žaloby až v případě, kdy žalovaný ke změně souhlas nedá.
Soud pak i přes nesouhlas žalovaného připustí změnu žaloby, „pokud se tím řízení neztíží
ani neprotáhne.“335
Na výše popsaném návrhu ustanovení tak sledujeme „návrat“ dispoziční zásady
ve svém důsledném uplatňování.336 Soudní kontrola dispozičních úkonů stran se omezuje.337
Naopak jsou to strany sporu, které vymezují předmět řízení, které se rozhodují,
o čem budou jednat, a které také nesou riziko průtahů, nákladů či neúspěchu v takovém
sporu.338
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Neopomeňme odstavec čtvrtý věcného záměru. Ten proti usnesení ve věci změny
žaloby nepřipouští opravný prostředek, konkrétně stížnost.339 Když pomineme opětovné
rozlišení opravných prostředků na odvolání a stížnost,340 zaujme odlišnost od historické
úpravy CŘS. Ačkoli v předchozích ustanoveních byla tato stará právní úprava zjevnou inspirací
normotvůrců, v odstavci čtvrtém byl zachován současný model, který lze nalézt
v ust. § 202 odst. 1 písm. d) OSŘ. Lze přemítat nad důvody tohoto návrhu, ačkoli ten hlavní
lze jistě spatřovat v hospodárnosti řízení a zamezení jeho průtahům.
Na závěr snad jen poukažme na koncepční úpravu změny žaloby za řízení odvolacího.
Věcný záměr ji na rozdíl od občanského soudního řádu, který ji umožňuje není-li její součástí
nový nárok (viz též kapitola 5.2. této práce), zapovídá.341 Navrhovaná úprava se opět navrací
ke svým historickým kořenům CŘS, přičemž důvody navrhované úpravy věcný záměr shrnuje
takto: „Odvolací řízení má charakter kontroly správnosti prvostupňového rozsudku.
Proto v něm nejen nelze uplatnit nový nárok, ale ani změnit nárok již žalobou uplatněný.“342
Tato práce hodnotí výše popsanou snahu tvůrců věcného záměru nového civilního řádu
soudního jednoznačně pozitivně. Věcný záměr se snaží v úpravě změny žaloby odstranit po léta
účinný, pokřivený model, de facto omezující účastníky řízení v dispozici s jeho předmětem.
Návaznost na původní právní úpravu klasického středoevropského typu je též pozitivním
prvkem v celém soukolí civilního procesu. Bude to sice až praxe, která jednou v budoucnu
ukáže, zda výše popsaný, navrhovaný model změny žaloby obstojí, či zda budou na místě jeho
dílčí úpravy. Již teď však lze říci, že se návrh ubírá správným směrem.
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Závěr
V předkládané diplomové práci na téma změna žaloby autor zkoumal a snažil
se výkladem dílčích aspektů změny žaloby dospět k odpovědi na v úvodu položenou otázku,
zda současná právní úprava změny žaloby, resp. změny návrhu, je pro řízení sporné právní
úpravou uspokojivou, moderní a dostatečnou, či zda je na místě uvažovat o její úpravě.
Jako ve všech oborech, a nejen právních, je vždy odpověď na položenou otázku složitější,
než se zprvu zdá.
Nelze konstatovat, že by snad současné uchopení změny žaloby bylo nesprávné,
až katastrofální. Naopak, cíle, které právní úprava změny žaloby v současné době sleduje,
jsou účinnou právní úpravou v zásadě naplněny. To však neznamená, že by ono ustanovení
zákona upravující změnu návrhu odpovídalo modernímu pojetí civilního procesu.
Lze se jistě zamyslet nad jeho úpravou do budoucna.
Jak autor uvádí v této práci průběžně, změna žaloby prošla v minulém století velkou
proměnou. Bohužel, je třeba konstatovat, že tato proměna nespočívala ani tak na základech
právních, rozumějme na shodě právní doktríny s praxí na potřebě zlepšení právní úpravy,
nýbrž byla ovlivněna změnami politickými, kterými náš stát právě v minulém století procházel.
Tato proměna byla pro změnu žaloby, jakožto i pro další nejen civilněprocesní instituty,
spíše proměnou degradační. Zanechala pak na změně žaloby své následky promítnuté
i do její současné podoby.
Jako nedostatek současné právní úpravy je třeba vnímat zcela absentující legislativní
vymezení toho, co za změnu žaloby zákonodárce považuje, a co již nikoli. V současné době
je tento nedostatek překlenován doktrinálním výkladem a soudní praxí. Dle názoru autora
se nejedná o žádoucí stav. V tomto ohledu se tak pouze rozumností a ustáleností výkladu
doktríny a praxe institut změny žaloby neposunul mimo zákonodárcem jistě zamýšlený rámec.
Jak bude v čase vykládána konkrétně změna předmětu procesního nároku (petitu) a změna
základu procesního nároku (skutkového základu), bude dle názoru autora vždy záležitostí
teoretickou a praktickou. Zákonodárce by však měl v zákoně alespoň základně změnu žaloby
vymezit. V této otázce autor, jak nastiňuje v šesté části této práce, hledí s pozitivním
očekáváním do budoucnosti k novému procesnímu kodexu, který by se měl úpravou změny
žaloby více přiblížit bývalému ustanovení § 235 CŘS, které jistě můžeme považovat
za ustanovení kvalitní.
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Při hledání odpovědi na otázku položenou v úvodu, je třeba se též kriticky vyjádřit
k pozicím a rolím, rozumějme k procesním právům a povinnostem jednotlivých subjektů řízení
co do rozhodování o připuštění změny žaloby. Současná právní úprava, která stanoví,
že o připuštění změny žaloby rozhoduje výlučně soud bez jakékoli ingerence žalovaného
či bez nutnosti se žalovaného dotázat na jeho názor, je dle názoru autora právní úpravou
nesprávnou. Je-li cílem civilního řízení sporného řešení sporu mezi žalobcem a žalovaným,
je primárně na těchto dvou stranách sporu, aby byly aktivní při vymezování předmětu řízení
a jeho změně. Dle názoru autora má soud při změně žaloby nést přiměřeně upozaděnou roli. Za
zdařilou právní úpravu v tomto směru autor opět považuje bývalé ustanovení § 235 CŘS a kloní
se

kladně

k současné

vizi

věcného

záměru

nového

civilního

řádu

soudního,

vzít si toto ustanovení za vzor.
Je-li tak v době vyhotovení této diplomové práce přemítáno o nové právní úpravě změny
žaloby, jsou to zejména, nikoli však pouze, tyto dva výše uvedené závěry této práce,
které by autor do nové právní úpravy promítl. Stranou však nelze ponechat ani neutěšený
stav kolem právního institutu koncentrace řízení, byť je pravdou, že problémy s ním spojené
zdaleka přesahují otázky změny žaloby.
Ačkoli současná právní úprava, byť nedokonalá, je i díky letité praxi soudů
a neměnnému výkladu teorie funkční, věřme, že nový civilní řád soudní dostojí svému věcnému
záměru a že se budoucí úprava změny žaloby poněkud více přiblíží, ne-li navrátí,
ke svému prvorepublikovému vzoru. Věřme také, že se tak stane již v blízké budoucnosti.
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Seznam použitých zkratek

CŘS

zákon č. 113/1895 z.ř. o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní
řád soudní)

Listina

usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

OSŘ

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

OSŘ 1950

zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních

ZŘS

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
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Změna žaloby
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá změnou žaloby, tedy jedním z procesních, dispozičních
úkonů žalobce v civilním soudním řízení. Zkoumá změnu žaloby ve vztahu k civilnímu spornému
řízení a činí tak na podkladě poznatků teoretických, doktrinálních i praktických, tedy rozhodovací
praxe soudů. Změna žaloby patří mezi základní právní instituty civilního procesu a neodmyslitelně
souvisí se zásadou dispoziční, projednací, ale též s předmětem řízení jako takovým. Dává žalobci
možnost disponovat s předmětem řízení po zahájení řízení a upravovat tak svůj procesní nárok.
Tato diplomová práce si v této zásadní době, kdy český civilní proces stojí
před rekodifikací, pokládá zásadní otázku, zda je současná právní úprava změny žaloby, doslova
legislativně změny návrhu, uspokojivá, či zda je změna žaloby tím právním institutem, který
ke zmíněné rekodifikaci vyhlíží s vidinou lepší budoucí úpravy. Tuto otázku podrobuje práce
zkoumání zejména co do přípustnosti změny žaloby, dále co do její souvislosti s předmětem řízení,
jelikož změna žaloby je změnou předmětu řízení. Tato práce však neponechává stranou ani dílčí
otázky se změnou žaloby související, ať se jedná o souvislosti s řízením odvolacím, se zákonnou
koncentrací řízení či s řízením, v němž soud není vázán návrhy účastníků.
Závěry, ke kterým práce dochází, pak nejsou vystavěny pouze na rozboru či kritice
současné právní úpravy, vycházejí též ze znalosti a z podaného výkladu o právních úpravách
dob minulých, zejména pak z právní úpravy účinné v první polovině 20. století,
která je inspirativní do dnešní doby. Práce nemůže též nereagovat na současnou diskusi o věcném
záměru nového civilního řádu soudního, k jehož návrhu na novou právní úpravu změny žaloby
se též vyslovuje.
Ačkoli odpověď na v této práci položenou otázku není snadné vyjádřit v několika řádcích,
lze obecně konstatovat, že práce dochází spíše ke kritickému pohledu na současnou právní úpravu
změny žaloby, ačkoli konstatuje její funkčnost (i díky značenému historickému zakotvení). Kritice
je podrobena zejména absence vymezení změny žaloby v legislativním textu, potažmo absence
alespoň takového vymezení negativního. Stejně tomu je s významnou pozicí a rolí soudu,
přetrvávající ještě z dob před rokem 1989, která neodpovídá zásadě dispoziční, jak ji chápeme
v moderním civilní procesu. Dodejme snad jen, že budoucí právní úprava by měla oba tyto kriticky
vnímané aspekty změny žaloby odstranit.
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Amendment of Statement of Claim
Abstract
The topic of this thesis is the amendment of the statement of claim, which is one of acts
the plaintiff may do at civil judicial proceedings to modify the merits being tried in court. Based
on the theoretical, doctrinal and practical knowledge, including case law, the amendment
of the statement of claim is looked into in relation to civil contentious proceedings.
The amendment of the statement of claim is one of the fundamental legal institutes of the civil
procedure and is inherently connected with the principle of delimitation of the subject-matter
of a case, the principle to try, and also with the actual merits of the case. It gives the plaintiff
a chance to alter the merits in the course of the trial and to modify what is sought by the plaintiff
in court.
In this important era of upcoming recodification of the Czech civil procedure, this thesis
addresses the essential issue of whether the present legal regulation of the amendment of statement
of claim, in legislation called “amendment of the petition”, is satisfactory or whether
the amendment of the statement of the claim is the legal institute awaiting the recodification
with a hope for its better legal regulation in the future. This issue is analysed in the thesis especially
as for the admissibility of the amendment of the statement of claim and as for its connection
with the merits of the case, as the amendment of the statement of claim actually means an alteration
of the merits of the case. However, this thesis does not omit either the partial issues connected
with the amendment of the statement of claim, namely the connections with appellate proceedings,
with summary proceedings or with proceedings where parties´ motions are not binding
upon the court.
Conclusions stated in this thesis are based not just on an analysis or criticism of the present
legal regulation, but also on the knowledge and interpretations of legal regulations of the past,
especially on the inspiring legal regulation which was in force in the first half of the twentieth
century. The thesis can neither omit the present discussions about the draft of the new civil
procedure code and it comments the new regulation of the amendment of statement of claim
as proposed therein.
The answer to the question asked in this thesis is not easy to express in a couple
of lines, nevertheless it can be said in general that the thesis comes to a rather a critical view
of the present legal regulation of the amendment of the statement of claim, although it admits that
it works (also thanks to the aforementioned historical roots). What is criticized is especially
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the absence of the definition of the amendment of the statement of claim in legislation, or at least
the absence of limitation thereof. The same problem is with the too strong position and role
of the court, surviving still from the times before 1989, which does not correspond with the modern
civil-process principle under which the parties may delimit the subject-matter of the case.
It remains just to be added that both these critically perceived aspects of the amendment
of the statement of claim should be removed by the upcoming legal regulation.
Key words:

amendment of statement of claim, merits of the case, admissibility
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