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Úvod
Téma vedlejší intervence jsem si vybral kvůli svému zájmu o civilní právo procesní.
Toto téma zároveň není úplně podrobně zpracováno a při aplikaci ustanovení upravující
vedlejší intervenci vzniká nemálo nejasností.
Práce je členěna do šesti kapitol, kdy první kapitola pojednává o obecných pojmech,
které se váží k účastenství jako celku a jejíchž význam je nutný pro pochopení následujících
kapitol. Jedná se zejména o definice účastenství a způsobilosti být účastníkem řízení či
definici právního zájmu.
Druhá kapitola přibližuje vývoj právní úpravy vedlejší intervence. Tento institut byl
v průběhu let několikrát měněn. Stěžejní význam této kapitoly tkví v tom, že právní úprava
z předešlých let sloužila a slouží jako inspirace pro budoucí úpravu.
Třetí kapitola řeší vedlejší intervenci z pohledu její přípustnosti. Kdy vůbec může
vedlejší intervenient do řízení vstoupit, jaká má práva a povinnosti a situace, kdy nebude
vedlejší intervence připuštěna.
Čtvrtá kapitola odhaluje hlavní problémy právní úpravy, které vyplývají
z nedostatečně formulovaného ustanovení § 93 OSŘ. Kapitola definuje pojem „právní zájem
na výsledku řízení“, který je významný z hlediska vstupu vedlejšího intervenienta do řízení.
Po vstupu vedlejšího intervenienta do řízení je zde pojednáno o jeho postavení před soudy I.
stupně. Následující podkapitola pojednává o právní úpravě nákladů řízení ve vztahu
k vedlejšímu intervenientovi. Předposlední podkapitola poté řeší účinky právní moci
rozhodnutí na vedlejšího intervenienta a závěrem je řešena problematika postavení vedlejšího
intervenienta v řízení o opravných prostředcích.
Pátá kapitola seznamuje s připravovaným návrhem civilního řádu soudního, který
obsahuje novou definici vedlejší intervence.
Šestá kapitola pojednává o rakouské právní úpravě a obsahuje komparaci s českou
právní úpravou, jelikož rakouská právní úprava je rozsáhlejší než česká a slouží jako jeden ze
vzorů pro připravovaný civilní řád soudní.
Jako cíl mé diplomové práce jsem si stanovil přiblížit téma vedlejší intervence, jak
z pohledu současné právní úpravy, tak i minulé. Poukázat na hlavní problémy vznikající
v řízeních, ve kterých vystupuje vedlejší intervenient a dále porovnat českou a rakouskou
právní úpravu vedlejší intervence. Cílem práce je také poukázat na odlišnosti v úpravě
vedlejší intervence a nabídnout možná řešení vznikajících problémů.
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1. Účastenství obecně
Jak vyplývá ze zásady římského práva „Nemo iudex sine actore!“, průběh jakéhokoli
soudního řízení ve věcech civilních není možný bez subjektů. Tyto subjekty označuje česká
civilněprocesní terminologie jako účastníky, s výjimkou řízení rozhodčího. Z výše uvedeného
tak můžeme dovodit závěr, že žádné soudní řízení ve věcech civilních nemůže probíhat bez
účastníků.1
Pojem „účastník řízení“ je jedním ze základních pojmů civilního procesu. Nikdy totiž
neexistuje řízení bez účastníka a vždy se v řízení rozhoduje o právech a povinnostech
dotčených účastníků. Platí, že musí být rozhodováno ve vztahu ke konkrétním osobám, nikoli
abstraktně či obecně. 2 V řízení nesporném pak vždy vystupuje minimálně jeden účastník a
v případě řízení sporného vystupují minimálně dva nebo více účastníků.
Aby se osoba mohla stát účastníkem řízení, musí naplnit předpoklady, které předvídá
zákon, tyto předpoklady musí s výjimkami splňovat také vedlejší intervenient.

1.1 Způsobilost být účastníkem
Definici nalezneme v § 19 OSŘ, který odkazuje do práva hmotného. Aby se osoba
mohla stát účastníkem řízení musí mít právní osobnost, tzn. mít práva a vykonávat je.
Takovouto způsobilost mají fyzické a právnické osoby. Způsobilost být účastníkem řízení má
rovněž i stát.3 Zákon nadto může přiznat způsobilost být účastníkem i tomu, kdo
hmotněprávní subjektivitu nemá. Jde zejména o to, aby se účastníkem řízení mohla stát i
instituce, která obecnou právní subjektivitu nemá. 4
Soud posuzuje otázku způsobilosti být účastníkem řízení jako procesní podmínku.
Pokud nemá subjekt způsobilost být účastníkem řízení v okamžiku zahájení řízení, jedná se o
neodstranitelnou překážku a řízení musí být zastaveno. 5 Pokud však dojde ke ztrátě
způsobilosti být účastníkem řízení v průběhu řízení bude soud postupovat dle §107 odst. 1
OSŘ. Soud pak rozhodne, zda-li je možné v řízení pokračovat s právním nástupcem

ŠÍNOVÁ, Renáta; JURÁŠ, Marek. Účastenství v civilním soudním řízení. Praha : Leges, 2015, str. 14
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první:
řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, str. 130
3
ŠÍNOVÁ, Renáta In: DAVID, Ludvík; IŠTVÁNEK, František; JAVŮRKOVÁ, Naděžda; KASÍKOVÁ,
Martina; LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009,
str. 74.
4
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první:
řízení nalézací, 9. aktualizované vydání, Praha: Leges, 2018, str. 133
5
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a kol. Civilní proces.
Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014, str. 60
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(hovoříme o tzv. procesním nástupnictví), nebo řízení zastaví. 6 Tuto procesní podmínku musí
splňovat také vedlejší intervenient. V případě, že nemá způsobilost být účastníkem řízení,
soud vedlejší intervenci nepřipustí.
Způsobilost být účastníkem řízení, ale nemůže zaměňovat s nedostatkem věcné
legitimace žalobce nebo žalovaného. Nedostatek věcné legitimace je důvodem pro zamítnutí
žaloby, nikoli pro zastavení řízení, jelikož žalobce i žalovaný existují. 7
1.1.1 Způsobilost fyzické osoby být účastníkem řízení
Fyzické osoby nabývají právní osobnosti narozením a mají ji až do smrti. 8 Je nutné
zmínit, že i na počaté dítě se hledí jako na narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. 9 Ve
spojení s §19 OSŘ se tak dostaneme k závěru, že každá fyzická osoba může být účastníkem
řízení bez ohledu na její věk.10
Pro pracovněprávní vztahy však nalezneme speciální úpravu. V těchto vztazích vzniká
způsobilost být účastníkem řízení jako zaměstnanec dnem, kdy fyzická osoba dosáhla 15 let
věku s tím, že jako den nástupu do práce s ní nesmí být sjednán den, který předcházel dni, kdy
ukončí povinnou školní docházku.11
Způsobilost fyzické osoby být účastníkem řízení zaniká smrtí nebo jejím prohlášením
za mrtvou.12 V případě smrti vedlejšího intervenienta rovněž zaniká vedlejší intervence.
1.1.2 Způsobilost právnické osoby být účastníkem řízení
Právnické osoby mají právní osobnost od svého vzniku až do svého zániku. 13 To opět
znamená, že mají způsobilost být účastníkem řízení. 14 Vznik právnické osoby se obvykle váže
ke dni zápisu do příslušného veřejného rejstříku a její zánik pak ke dni výmazu z příslušného

6

ŠÍNOVÁ, Renáta; JURÁŠ, Marek. Účastenství v civilním soudním řízení. Praha : Leges, 2015, str. 194.
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a kol. Civilní proces.
Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014, str. 145
8
Ustanovení §23 zákona č. 89/2012 Sb.
9
Ustanovení §25 zákona č. 89/2012 Sb.
10
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první:
řízení nalézací, 9. aktualizované vydání, Praha: Leges, 2018, str. 133.
11
ŠÍNOVÁ, Renáta In: DAVID, Ludvík; IŠTVÁNEK, František; JAVŮRKOVÁ, Naděžda; KASÍKOVÁ,
Martina; LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009,
str. 74
12
Zahradníková, R., a kol., Civilní právo procesní, Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 89
13
Ustanovení §118 zákona č. 89/2012 Sb.
14
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první:
řízení nalézací, 9. aktualizované vydání, Praha: Leges, 2018, str. 133.
7
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veřejného rejstříku. Pro posouzení způsobilosti být účastníkem řízení však není určující, zda
se jedná o právnickou osobu veřejného či soukromého práva. 15
1.1.3 Způsobilost státu být účastníkem řízení
Účastníkem řízení může být rovněž stát, pokud vystupuje jako účastník
obchodněprávních, pracovněprávních, občanskoprávních nebo jiných soukromoprávních
vztahů. V těchto případech má postavení právnické osoby. 16 Z toho vyplývá, že má
způsobilost být účastníkem řízení, a tudíž se může stát vedlejším intervenientem za splnění
podmínek, o kterých pojednává kapitola čtvrtá.
Zákon také v některých případech přiznává způsobilost být účastníkem řízení dalším
organizačním složkám státu. Je tomu tak zejména kvůli určitému zjednodušení řízení, kdy
soud již nemusí zkoumat, která organizační složka je dle zvláštního předpisu příslušná jednat
za stát (§ 21a OSŘ).17
Speciální úpravu vedlejší intervence můžeme naleznout v zákoně č. 201/2002 Sb., o
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění. Kdy tento úřad může
vystupovat za stát jako vedlejší intervenient ve všech sporech týkajících se majetku, se kterým
je příslušná hospodařit státní organizace (dle zákona č. 219/2000 Sb.), ovšem opět za
podmínky, že stát má právní zájem na výsledku takového řízení. 18 Svůj právní zájem nemusí
prokazovat, pokud nebyla vznesena námitka nepřípustnosti vedlejší intervence. Úřad
v takovýchto řízeních jedná jménem státu a může činit úkony, které může činit vedlejší
intervenient.19 Do řízení vstupuje z vlastního či jiného podnětu, popřípadě na výzvu účastníka
učiněnou prostřednictvím soudu. V případě, že úřad shledá tuto výzvu nebo podnět jako
neopodstatněný, vyrozumí o tom toho, kdo podal podnět, popřípadě prostřednictvím soudu
účastníka, který učinil výzvu. Ve všech případech však musí vylíčit důvody, v čem shledává
neopodstatněnost.20 V některých řízeních je účast tohoto úřadu ze zákona vyloučena, jedná se

DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 95.
16
ŠÍNOVÁ, Renáta In: DAVID, Ludvík; IŠTVÁNEK, František; JAVŮRKOVÁ, Naděžda; KASÍKOVÁ,
Martina; LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009,
str. 76
17
ŠÍNOVÁ Renáta. Způsobilost být účastníkem civilního soudního řízení s přihlédnutím k relevantní judikatuře.
Jurisprudence, 5/2005, str. 21.
18
Ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/2002 Sb.
19
Ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 201/2002 Sb.
20
Ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.
15

4

například o řízení, kde vystupuje za stát jako příslušná organizační složka nebo v řízeních,
kterých se přímo účastní.21
1.1.4 Způsobilost být účastníkem založená zákonem
Jak bylo zmíněno výše, způsobilost být účastníkem řízení mají i instituce, které nemají
právní osobnost, a to za podmínky, že jim tuto způsobilost přizná zákon. Procesní subjektivita
tak bude přiznána i tomu, kdo není subjektem hmotněprávních vztahů a není za subjekt práva
v právním slova smyslu považován. Můžeme tedy říci, že zákonodárce k tomuto kroku
přistupuje v případech, kde může přispět přiznání procesní subjektivity k větší průhlednosti
řízení a celkově zajištění hladšího a průběhu. 22
Jedná se například o případy, kdy je správci daně přiznána způsobilost být účastníkem
řízení ve věcech souvisejících se správou daní nebo kdy je zdravotnickému ústavu přiznána
způsobilost být účastníkem řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve
zdravotním ústavu.23

1.2 Procesní způsobilost
Procesní způsobilostí bývá označována jako způsobilost vykonávat samostatně
procesní úkony, nebo též jako způsobilost jednat samostatně před soudem. 24 Procesní
způsobilost tedy vymazuje, kdo a v jakém rozsahu může samostatně vykonávat procesní
úkony, popřípadě kdo je musí činit prostřednictvím zástupce. 25 I v tomto případě odkazuje
procesní právo do oblasti práva hmotného a to tak, že procesní způsobilost je přiznána
každému v tom rozsahu, v jakém je svéprávný. Jinak řečeno, fyzické osoby nabývají procesní
způsobilost dosažením zletilosti, popřípadě přiznáním svéprávnosti soudem či uzavřením
manželství. Před dosažením zletilosti mohou fyzické osoby jednat před soudem jen v takovém
rozsahu, v jakém jim přiznává způsobilost k právním jednání občanský zákoník, tzn. že jsou
nezletilé osoby způsobilé jen k takovým právním jednáním, která jsou svou povahou
přiměřená jejich rozumové a volní vyspělosti. V případě právnických osob nedochází k
rozlišování právní subjektivity a svéprávnosti, proto u nich dochází ke splynutí způsobilosti

21

Ustanovení § 10 zákona č. 201/2002 Sb.
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být účastníkem s procesní způsobilostí.26 Co se poté týče konkrétně vedlejšího intervenienta,
jelikož i on vyvíjí v rámci řízení nějakou procesní činnost, musí mít procesní způsobilost.
Není – li účastník řízení procesně způsobilý musí být povinně zastoupen. Jedná se o
zastoupení přímé, tzn. že z procesních úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo
zastoupenému. Procesní právo rozlišuje tři druhy procesního zastoupení, a to zastoupení na
základě zákona, zastoupení na základě plné moci a zastoupení na základě rozhodnutí. 27 Je
nutné zmínit že v případě vedlejší intervence OSŘ neobsahuje žádné omezení počtu
vedlejších intervenientů, kteří mohou podporovat jednoho účastníka. To vede k tomu, že
všichni mohou být zastoupeni týmž zástupcem. 28 Účastník může být dodatečně zastoupen i
během procesu, z toho vyplývá, že nedostatek procesní způsobilosti je odstranitelnou vadou.
Než dojde k nápravě této překážky řízení, soud obligatorně řízení přeruší, pokud nedojde
k odstranění této překážky, soud řízení zastaví. 29 Nedostatek řádného zastoupení vedlejšího
intervenienta však nebude mít vliv na průběh řízení, jelikož se nejedná o procesní podmínku.
Jak bylo ale zmíněno výše, soud musí tento nedostatek aktivně odstraňovat, pokud by zůstal
nečinný, zůstala by otevřená otázka právoplatnosti rozhodnutí vyneseného v řízení, ve kterém
vystupoval vedlejší intervenient.30 V současné judikatuře je zastáván názor, že pokud do
řízení vstoupí vedlejší intervenient, který není procesně způsobilý, soud ve vztahu vedlejšího
intervenienta k ostatním účastníkům řízení zastaví. V tomto případě není možné využít
rozhodnutí o nepřipuštění vedlejší intervence. 31
1.3 Právní zájem a věcná legitimace
Aby vedlejší intervenient mohl vstoupit do probíhajícího řízení, musí prokázat, že má
právní zájem na výsledku řízení. V tom je rozdíl oproti žalobci a žalovanému, kdy právní
zájem těchto účastníků řízení není zkoumán jako podmínka účastenství.
Další procesní podmínkou, kterou soud zkoumá, je věcná legitimace účastníků. Věcně
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legitimovaný je ten účastník, který je subjektem hmotněprávního poměru, nebo jinak řečeno
ten, kdo je dle hmotného práva skutečně nositelem tvrzeného subjektivního práva či
povinnosti.32 Pokud se strana domáhá ochrany práva, hovoříme o tzv. aktivní věcná
legitimaci, pokud se jedná o stranu, která způsobila poruchu nebo ohrožení práva, hovoříme o
tzv. pasivní věcné legitimaci. Co se týče vedlejšího intervenienta, ten vystupuje pouze jako
„pomocník ve sporu“. Během řízení vždy stojí na některé ze stran sporu a nedochází u něj
k přezkumu jeho věcné legitimace.

1.4 Procesní legitimace
Procesní legitimací se rozumí zákonem založené oprávnění domáhat se s úspěchem
práva, kterého není daný subjekt ve sféře hmotněprávní nositelem a ani to o sobě netvrdí.
Jako příklad lze uvést ustanovení OSŘ upravující opravné prostředky, které zakládají procesní
legitimaci vedlejšího intervenienta, tzn. jeho oprávnění podat některý z opravných
prostředků.33

1.5 První definice účastenství
Ustanovení § 90 OSŘ definuje podmínky účastenství pro sporné řízení, kde zejména
v těchto řízeních je účastenství určováno procesním způsobem, tzn. v závislosti na projevu
vůle žalující strany. Účastníky v takovýchto řízeních jsou žalobce a žalovaný. 34 V případě
žalobce se jedná o tzv. aktivní věcnou legitimaci, která je dána, pokud je žalobce na základě
výsledků dokazování a právního posouzení věci nositelem práva, o nějž v řízení jde. U
žalovaného se jedná o tzv. pasivní věcnou legitimaci, která je dána, pokud žalovaný na
základě výsledků dokazování a právního posouzení věci má povinnost, o niž v řízení jde. Je-li
aktivní a pasivní legitimace dána, pak soud žalobě vyhoví. Naopak při nedostatku aktivní
nebo pasivní legitimace soud žalobu zamítne (nikoliv odmítne či zastaví řízení, neboť se
jedná o rozhodnutí ve věci samé). 35
Procesní právo dále obsahuje druhou a třetí definici účastenství. Druhou definici
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nalezneme v ZZŘS, kdy účastníkem je také navrhovatel a ten, kterého zákon za účastníka
označuje.36 Třetí definici poté nalezneme ve stejném zákoně, jedná se však o případy, kdy
soud rozhoduje v řízeních, která mohou být zahájena i bez návrhu, účastníky v takových
řízeních jsou navrhovatel a ti, o jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. 37
Na závěr je důležité zmínit, že ve všech řízeních upravených zákonem o zvláštních řízeních
soudních není vedlejší intervence přípustná.

1.6 Hlavní intervence
Hlavní intervence byla do OSŘ vložena až novelou provedenou zákonem č. 30/2000
Sb., s účinností k 1.1.2001. To však neznamená, že by tento procesní institut do té doby
v českém právu neexistoval, pouze chyběla jeho výslovná právní úprava. 38
V případě hlavní intervence se jedná o zvláštní formu společenství účastníků. 39
Hlavním intervenientem je osoba, která si činí nárok zcela nebo částečně na věc nebo právo, o
nichž probíhá řízení mezi jinými osobami. Takováto osoba pak může proti těmto účastníkům
podat žalobu, až do pravomocného skončení tohoto řízení. 40 Zejména v tomto se hlavní
intervence liší od intervence vedlejší, kdy vstupem třetí osoby do řízení dochází k zahájení
řízení mezi touto třetí osobou, která má postavení žalobce, a původnímu účastníky řízení,
kteří mají postavení společníků na straně žalované. Nové řízení se poté dle § 112 OSŘ
připojuje k původně zahájenému řízení. Z uvedeného můžeme vyvodit i smysl hlavní
intervence, to jest aby se spor o právo k témuž předmětu řízení mezi více subjekty vyřešil
najednou.41
Hlavní intervence je tedy namířena proti oběma stranám původního řízení, neboť u
obou popírá jejich (jimi tvrzené) nároky k věci nebo právu, o něž vedou mezi sebou spor.
Současně vychází z předpokladu, že je to hlavní intervenient, komu ve skutečnosti svědčí
hmotné právo. Nárok hlavního intervenienta, tak bude vždy odvozován pouze z hmotného
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práva, nikoli jen z procesního.42
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2. Vývoj právní úpravy
2.1 Zákon č. 113/1895 ř.z. o soudním řízení v občanských rozepřích právních
S úpravou vedlejší intervence se můžeme setkat již v zákoně č. 113/1895 ř.z. o
soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní). Tento zákon oproti
dnešní zákonné úpravě upravoval institut vedlejší intervence poměrně rozsáhle. Oblast
vedlejší intervence byla upravena zejména v § 17 až § 20 tohoto zákona. Úpravu tohoto
institut nalezneme, ale i v následujících paragrafech.
2.1.1 Právní zájem
Stejně jako v dnes platné právní úpravě, byl jednou ze stěžejních podmínek vstupu do
řízení, právní zájem na výsledku řízení. Právní zájem se vztahoval k tomu, aby v zahájené
rozepři zvítězila osoba, ke které vedlejší intervenient přistoupil. Ve formulaci §17 však
najdeme rozdíl oproti dnešní právní úpravě, kdy dnes se vyžaduje právní zájem na výsledku
řízení, a ne na vítězství jedné ze stran. Vždy se však muselo jednat o zájem právní, tedy o
takový zájem, který se opírá o nějaké konkrétní právo nebo právní poměr. V některých
případech, však zákon předpokládal existenci právního zájmu, to v praxi znamenalo, že
některým osobám bylo výslovně samotným zákonem přiznáno právo účastnit se řízení jako
vedlejší intervenient.43
Jak však píše ve své knize prof. Dr. Emil Ott, právní zájem bylo možno dělit na
nepřímý a přímý. Toto rozlišení bylo důležité pro určení právního postavení vedlejšího
intervenienta v řízení, ten totiž mohl zaujímat buď postavení pouhého pomocníka strany,
k níž se přidal, nebo mohl zaujímat postavení nerozlučného společníka v rozepři vedle strany,
k níž přistoupil.44
2.1.2 Pravidelná vedlejší intervence
Nepřímý právní zájem zakládal tzv. pravidelnou vedlejší intervenci. V těchto případech
měl vedlejší intervenient postavení pouhého pomocníka strany. Jelikož ve sporu vystupoval
jako třetí osoba, mohl být slyšen pouze jako svědek, nikoli jako strana. Účinky jeho procesní
činnosti postihovali pouze hlavní stranu. Zároveň mu ve sporu nemohlo být nic přisouzeno, ani
nemohl být k ničemu odsouzen. Právní moc rozhodnutí se vztahovalo pouze na jím
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podporovanou stranu. V případě prohry nebyl povinen k náhradě soudních nákladů, ale
v případě vítězství měl vedlejší intervenient právo na úhradu soudních nákladů. 45
2.1.3 Výjimečná vedlejší intervence
Přímý právní zájem zakládal vznik tzv. výjimečné vedlejší intervence. V takovýchto
případech zaujímal vedlejší intervenient postavení nerozlučného společníka v rozepři.
Rozhodnutí vydané v řízení mělo právní účinky i na vztah mezi vedlejším intervenientem a
odpůrcem strany, ke které se přidal. V takovémto postavení si mohl vedlejší intervenient
počínat mnohem samostatněji. Směl činit vše, co mohlo přispět k vítězství jím podporované
strany. Pokud jeho procesní úkony odporovaly úkonům hlavní strany, byly účinné ty úkony,
které byly pro stranu příznivější. Mohl být slyšen pouze jako strana, nikoli jako svědek. V tomto
případě byl vedlejší intervenient povinen k náhradě soudních nákladů. Ačkoli však měl vedlejší
intervenient ve sporu práva nerozlučného společníka, nestal se spolustranou (spolužalobcem
nebo spolužalovaným), jelikož zůstával součástí prvotní strany. Z tohoto důvodu ho ani
rozsudek zvláště neuváděl. 46
2.1.4 Postavení vedlejšího intervenienta v řízení
Zákon zároveň umožňoval záměnu účastníků za podmínky, že obě strany sporu
souhlasili s tím, aby vedlejší intervenient vstoupil do sporu jako strana, namísto toho,
k němuž by jinak přistoupil. Vedlejší intervenient nastoupením na místo strany řízení přebral
veškerá práva a povinnosti, jako procesněprávní tak i hmotněprávní. Současně přebral
závazek za náhradu nákladů celého sporu. 47 Nejednalo se ale o pouhou změnu žaloby, jelikož
nastalo vystoupení původního žalobce nebo žalovaného. 48
2.1.5 Okamžik vstupu do řízení
Vedlejší intervenient mohl do řízení vstoupit v každém období sporu, až do jeho
pravomocného rozhodnutí. Nemohl se však účastnit rozepře jinak nežli in statu quo. 49 Do
řízení vstoupil okamžikem doručení podání oběma stranám, v podání muselo být výslovně
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uvedeno, jaký má vedlejší intervenient právní zájem na vítězství strany sporu, ke které
přistoupil. Vedlejší intervenient musel přijmout stav řízení v době, v jaké do řízení vstoupil.
2.1.6 Přípustnost vedlejší intervence
Jakákoli ze stran sporu měla možnost podat návrh, aby byl vedlejší intervenient
odmítnut. Soud poté rozhodoval usnesením po předchozím ústním jednáním mezi stranou,
která podala návrh na odmítnutí a vedlejším intervenientem. Postup hlavního řízení se tím
však nezastavoval. To v praxi znamenalo, že dokud nebylo pravomocně rozhodnuto o návrhu
na odmítnutí, musel být vedlejší intervenient přibrán k hlavnímu řízení a jeho procesní úkony
nemohly být vyloučeny. Pokud bylo rozhodnuto, že se vedlejší intervence prohlašuje za
přípustnou, nebylo možné toto rozhodnutí napadnout samostatným opravným prostředek.
2.1.7 Úkony vedlejšího intervenienta
Na podporu hlavní strany, na jejímž úspěchu měl právní zájem, mohl uplatňovat jak
prostředky útočné nebo obranné, stejně tak mohl nabízet důkazy a provádět jiné procesní
úkony. Procesní úkony vedlejšího intervenienta však byly účinné pouze v tom rozsahu, ve
kterém neodporovaly procesním úkonům hlavního účastníka. 50
2.1.8 Náhrada nákladů řízení
Současná platná právní úprava neobsahuje ustanovení řešící problematiku náhrady
nákladů řízení vedlejším intervenientem. Civilní řád soudní z roku 1895 ji však obsahoval ve
svých §§ 41 – 43.
Strana, která spor prohrála, byla povinna nahradit všechny účelně vynaložené náklady,
které vznikly v průběhu sporu, jak svému odpůrci, tak i jeho vedlejšímu intervenientovi. Pokud
bylo nutné, aby se osoba k soudu dostavila osobně, byla jí přiznána též náhrada škody vzniklé
promeškáním času a náhrada cestovních výdajů. Za svou osobní námahu při stanovení
procesních nákladů se však vedlejší intervenient nemohl dožadovat odměny. Pokud každá ze
stran ve sporu částečně zvítězila či částečně podlehla, nebyly náklady řízení přiznány ani jedné
ze stran nebo byly rozděleny poměrně. Soud však mohl při takovémto výsledku sporu uložit
jedné straně náhradu veškerých nákladů vzniklých odpůrci a jeho vedlejšímu intervenientovi.
To však za předpokladu, že odpůrce s nepatrným dílem svého nároku podlehl a vymáhání
tohoto nároku nezpůsobilo vznik zvláštních nákladů. Obdobné platilo i pro případy, ve kterých
výše pohledávky, které se domáhal, závisela na soudcovském uvážení, znaleckém posudku
nebo na vzájemném zúčtování. Vedlejší intervenient nebyl povinen hradit soudní náklady,
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pokud jím podporovaný účastník ve sporu nezvítězil. To však neplatilo v případech, kdy měl
vedlejší intervenient postavení nerozlučného společníka ve sporu. 51
Tento zákon poměrně rozsáhle upravoval institut vedlejší intervence. Díky tomu tak
bylo předcházeno mnoha sporům, které vznikají v dnešní době, kvůli absenci některých
ustanoveních.

2.2 Zákon č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád
Následovalo vydání zákona č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád, který obsahoval
úpravu vedlejší intervence ve svých §§ 416 až 419.
Vedlejší účastník čili vedlejší intervenient (na rozdíl od hlavního intervenienta) není
ani žalobcem ani žalovaným. Je třetí osobou. Vedlejším intervenientem se třetí osoba stala
v okamžiku, ve kterém došlo soudu její oznámení, že vstupuje do řízení a ke kterému
účastníku se přidružuje, zda k žalobci nebo k žalovanému. Toto oznámení mohla učinit
písemně nebo ústně do soudního protokolu, eventuálně při ústním jednání. Bylo-li oznámení
učiněno do protokolu u jiného soudu, než je ten, u kterého se konalo řízení, do něhož třetí
osoba vstupovala jako vedlejší intervenient, stala se třetí osoba vedlejším intervenientem
teprve v okamžiku, kdy protokol obsahující oznámení o jejím vstupu došel k soudu, který
konal řízení. Vedlejším intervenientem se však mohl stát jen ten, kdo měl způsobilost být
účastníkem. Neměl-li vedlejší intervenient procesní způsobilost, musel být zastoupen
zákonným zástupcem. Požadavek schopnosti srozumitelně se vyjadřovat (požadavek tzv.
postulační způsobilosti) platil též pro vedlejšího intervenienta. 52
2.2.1 Právní zájem
Vedlejší intervenient mohl vstoupit do zahájeného řízení, avšak ještě pravomocně
neskončeného. Vedlejším intervenientem se mohla stát osoba, které oprávnění vstoupit do
řízení přiznávalo zvláštní zákonné ustanovení, nebo se vedlejším intervenientem mohla stát
osoba, která měla právní zájem na vítězství jedné ze stran sporu. Nešlo-li o třetí osobu, kterou
zvláštní zákonné ustanovení opravňovalo k vedlejší intervenci, bylo v případě, že některý
účastník namítl nepřípustnost vedlejší intervence nutné, aby tato osoba svůj vstup do řízení
odůvodnila vylíčením skutečností, které prokazovali, že má právní zájem na vítězství toho

HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. I-III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, str.
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účastníka, ke kterému se přidružila. Teprve existence tohoto právního zájmu ji věcně
legitimovala k vedlejší intervenci.53
2.2.2 Přípustnost vedlejší intervence
O přípustnosti vstupu vedlejšího intervenienta rozhodoval soud v případě, že některý
účastník namítl nepřípustnost vedlejší intervence. Soud poté o takovéto námitce rozhodl
usnesením po konání ústního jednání. Zákon neobsahoval výslovné ustanovení, upravující
lhůtu, do které bylo možné podat námitky proti vedlejší intervenci. Proto, jestliže žádný
účastník nepodal námitky při prvním ústním jednání následujícím po oznámení vstupu
vedlejšího účastníka do řízení, nebylo možné presumovat jejich souhlas s jeho vstupem do
řízení a ztrátu oprávnění později podávat námitky. 54
2.2.3 Úkony vedlejšího intervenienta
Vedlejší intervenient byl oprávněn ke všem úkonům, vyjma zpětvzetí návrhu
k zahájení řízení, uznání nároku, popřípadě vzdání se nároku či uzavření soudního smíru.
Pokud si procesní úkony vedlejšího intervenienta a podporovaného účastníka v řízení
odporovaly, posuzoval je soud při rozhodování ve věci poté, co uvážil všechny okolnosti
řízení.55
2.2.4 Postavení vedlejšího intervenienta v řízení
I tento zákon upravoval situaci, kdy vedlejší intervenient vystupoval v řízení
v postavení nerozlučného společníka. Z § 418 vyplývalo, že je třeba rozeznávat na jedné
straně případy, ve kterých se účinek rozsudku podle povahy věci nebo podle zákona
nevztahoval na vedlejšího intervenienta, a na druhé straně případy, ve kterých se na něho
vztahoval. Podle toho, o který z těchto případů v dané věci šlo, lišilo se postavení vedlejšího
intervenienta v řízení a způsob, jakým mohl pomáhat k vítězství jím podporovanému
účastníkovi.56
2.2.5 Postavení vedlejšího intervenienta v případech, kdy se na něj nevztahují účinky
rozsudku
V tomto případě byl vedlejší intervenient oprávněn ke všem procesním úkonům, ke
kterým byl oprávněn účastník. Nemohl však kupříkladu vzít žalobu zpět nebo se zříci nároku,
jelikož nešlo o jeho žalobu nebo jeho nárok. Oproti tomu, odvolání nebo stížnost mohl vzít
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zpět, pokud je sám podal. Zpětvzetí však bylo účinné, jen přiznal-li mu soud účinnost.
Účastníkovo odvolání nebo stížnost nemohl vzít zpět vůbec. Jelikož vedlejší intervence
skončila pravomocným ukončením procesu, nebyl vedlejší intervenient oprávněn podat návrh
na obnovu řízení. Do řízení o obnovu ovšem vstoupit mohl. Úkony vázané výlučně na osobu
účastníka, jakými byly např. návrh na vrácení v předešlý stav nebo žádost o osvobození od
soudních poplatků a záloh, mohl konat jen ve vztahu k sobě, bez účinků pro účastníka.
Všechny své procesní úkony vykonával vedlejší intervenient svým vlastním jménem.
Poněvadž však byl pomocníkem účastníka, byly všechny jeho úkony, pokud byl účastník
nečinný, účinné tak jako kdyby je vykonal účastník sám (s výjimkou zmíněných
dispositivních úkonů a úkonů vázaných na osobu účastníka). Pokud se jednalo o úkony, které
doplňovaly úkony účastníka, muselo se na ně pohlížet jako na doplňující součást úkonů
účastníka.57
2.2.6 Postavení vedlejšího intervenienta v případech, kdy se na něj vztahují účinky
rozsudku
V těchto případech měl vedlejší intervenient postavení nerozlučného společníka. 58
Námitky proti jeho vstupu mohl podat kterýkoli z účastníků. Námitky měly stejný účinek,
jako kdyby je podali všichni. Opověděl-li mu řízení jen jeden, nemohl žádný z nich namítat
nepřípustnost jeho zásahu. Námitky kteréhokoli z účastníků však nemohly být úspěšné,
zjistilo-li se, že účinek rozsudku se vztahoval i na vedlejšího intervenienta. Skutečnost, že
rozsudek měl účinky i vůči vedlejšímu intervenientovi, byl totiž důkazem existence jeho
právního zájmu na výsledku řízení. 59
2.2.7 Náhrada nákladů řízení
V § 419 bylo možné naleznout odkaz na ustanovení, která upravovalo náhradu
nákladů. Vedlejší intervenient nesl náklady spojené s jeho procesními úkony. 60 Hrazení
nákladů, které v zájmu podporovaného účastníka nařídil z úřední povinnosti soud, nemohly
být požadovány po vedlejším intervenientovi. Neboť tyto úkony vždy mohly být
v bezprostředním zájmu pouze účastníka, nikoli vedlejšího intervenienta, který je jeho
pomocníkem. Zda a v jaké míře bylo jejich provedení také v zájmu vedlejšího intervenienta
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ukázalo teprve konečné rozhodnutí soudu. Z toho plynulo, že jejich provedení bylo v zájmu
vedlejšího intervenienta pouze nepřímo, zprostředkovaně. Soud dále mohl uložit povinnost
složit zálohu účastníkovi, jehož procesní úkon dal k nákladům podnět. 61 Takový podnět mohl
učinit i vedlejší intervenient. Proto mu mohl soud uložit povinnost složit zálohu v případě, že
podnět vycházel také od jím podporovaného účastníka. Na náhradu nákladů řízení podle §
129 měl vedlejší intervenient nárok jen tehdy, pokud měl účastník, kterého podporoval,
v řízení úspěch a ve stejném poměru, v jakém byl nárok přiznán podporovanému účastníkovi.
Také povinnost vedlejšího intervenienta k náhradě nákladů odpůrci tohoto účastníka byla
závislá jak do vzniku, tak do rozsahu na povinnosti tohoto účastníka a byla s jeho povinností
solidární. Byl i možné, aby soud přiznal podle § 132 vedlejšímu intervenientovi nárok na
náhradu některých nákladů vůči účastníkovi, k němuž se přidružil. Opačná situace však
nebyla možná, jelikož účastník měl zpravidla možnost, když byl činný vedle intervenienta,
předejít svými procesními úkony následky intervenientova zavinění. 62
Úprava vedlejší intervence byla v tomto zákoně velmi rozsáhlá a upravovala některé
instituty, které byly vypuštěny při tvorbě zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, o
kterém pojednává další kapitola.

2.3 Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
Následně došlo k vydání zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který se stal
základním pramenem právní úpravy občanského práva procesního. Vedlejší intervence je
upravena pouze v § 93 OSŘ. Práva a povinnosti vedlejšího intervenienta nalezneme i
v dalších ustanoveních tohoto zákona, např. v ustanoveních o opravných prostředcích. Tato
úprava je však neúplná a zcela chybí ustanovení o nákladech řízení, vztahujícím se k
vedlejšímu intervenientovi. Do dnešní doby došlo k mnoha novelizacím tohoto zákona,
můžeme zmínit zejména novelu, která byla provedena zákonem č. 30/2000 Sb. zákon, kterým
se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, kdy tato novela zavedla změnu terminologie v oblasti účastníků řízení.
Jako vedlejší intervenient se může řízení zúčastnit ten, kdo má právní zájem na
výsledku řízení. Do řízení může vstoupit buď z vlastního podnětu nebo na výzvu některého
z účastníků. Účastník musí takovouto výzvu realizovat prostřednictvím soudu. O přípustnosti
vedlejší intervence rozhoduje soud pouze na návrh. V případě, že je vedlejší intervence
přípustná, má vedlejší intervenient stejná práva a povinnosti jako účastník. Jedná však toliko

61
62

Ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 142/1950 Sb.
RUBEŠ, Jaroslav. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Díl 2. 1.vydání. Praha: Orbis. 1959. str. 681.

16

pouze sám za sebe. Pokud ale procesní úkony vedlejšího intervenienta odporují procesním
úkonům účastníka, kterého v řízení podporuje, posoudí je soud po uvážení všech okolností. 63
V současné době se připravuje rekodifikace civilního práva procesního, tzn. vydání
nového civilního řádu soudního, která obsahuje i novou, rozšířenou úpravu vedlejší
intervence, o které blíže pojednává kapitola Rekodifikace civilního práva procesního.
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3. Vedlejší intervence a její přípustnost
Vedlejší intervence, stejně jako hlavní intervence, je zvláštním druhem společenství
účastníků. Od hlavní intervence se liší tím, že vedlejší intervenient si nečiní nárok na věc
nebo právo, o nichž probíhá řízení mezi jinými osobami, ale má pouze právní zájem na
výsledku řízení.64
Vedlejší intervenient může do řízení vstoupit jak na straně žalobce, tak i na straně
žalovaného. V dikci § 93 OSŘ nenalezneme žádné časové omezení pro vstup do sporného
řízení, z toho lze tedy dovodit, že vedlejší intervenient může do sporného řízení vstoupit
v době od jeho zahájení až do doby kdy je vedeno řízení o opravných prostředcích. Hlavní
smysl vedlejší intervence tkví v tom, aby mohla třetí osoba svou aktivní účastí ve sporném
řízení ovlivnit jeho výsledek. Účel vedlejší intervence poté spočívá zejména v obecném zájmu
na hospodárnosti řízení, může totiž zabránit vzniku soudního řízení mezi procesní stranou a
tím, kdo ji v řízení podporoval.65
Vedlejší účastník může vstoupit do řízení v kterémkoli stádiu, a to z vlastního podnětu
nebo na výzvu účastníka učiněnou prostřednictvím soudu. 66 V každém případě však postupuje
z vlastního rozhodnutí a ve svém vlastním zájmu, tzn. že nikdo nemůže být k takovému
postupu nucen. Vstupuje-li vedlejší intervenient do řízení z vlastního podnětu, může podání
učinit jakoukoli formou a jakýmkoli komunikačním prostředkem. 67 V případě vstupu
vedlejšího intervenienta na základě výzvy účastníka učiněnou prostřednictvím soudu
literatura označuje takovouto výzvu termínem opovědění rozepře. 68 Tento institut byl
podrobně upraven již v civilním řádu soudním z roku 1895, dnešní občanský řád soudní jej
výslovně neupravuje, ačkoli jej stále používá literatura. Povinnost opovědět rozepři
nalezneme například v ustanovení občanského řádu soudního, kdy je oprávněný povinen
informovat povinného o podání poddlužnické žaloby, aby mohl povinný např.
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prostřednictvím vedlejší intervence přispět k vymáhání pohledávky. 69 Výzva účastníka tedy
může mít význam i pro soukromoprávní poměr mezi ním a vedlejším intervenientem. Není-li
účastníkem učiněna výzva pro vstup vedlejšího intervenienta do řízení, může vedlejší
intervenient uplatňovat námitky, které v důsledku opomenutí opovědění rozepře nemohl
uplatnit, popřípadě může dojít k založení odpovědnosti za škodu nebo vzniku jiných
hmotněprávních následků. Na druhou stranu, zůstane-li vedlejší intervenient po vyzvání
nečinný, může i on nést riziko vzniku negativních následků. 70 Vždy se však jedná pouze o
oprávnění a nikoli povinnost, tzn., že vedlejší intervenient nemůže být nikdy nucen do řízení
vstoupit. Zároveň má možnost kdykoli z řízení v jeho průběhu vystoupit. Soud poté tento
procesní úkon vezme pouze na vědomí a pokračuje v řízení, s tím, že při svém rozhodování
bere v úvahu skutečnosti zjištěné v průběhu konání vedlejší intervence. 71
Pokud dojde ke vstupu vedlejšího intervenienta do řízení, v žádném případě nedochází
k zahájení řízení mezi ním a protistranou. Vedlejší intervence proto nemůže založit překážku
litispendence, a je tedy možné, aby vedlejší intervenient podal samostatně ve věci se stejným
skutkovým základem vůči protistraně žalobu a naopak. 72 Z výše uvedeného důvodu může
některý ze samostatných společníků vystupovat i jako vedlejší intervenient jiného společníka,
současně není ani vyloučeno, aby vystupoval jako vedlejší intervenient protistrany. 73
Po vstupu vedlejšího intervenienta do řízení, může kterýkoli účastník, popřípadě i jiný
vedlejší intervenient, namítnout nepřípustnost vedlejší intervence. S výjimkou, že námitku
nemůže uplatnit účastník, který vyzval vedlejšího intervenienta ke vstupu do řízení. Soud se
touto otázkou z vlastní iniciativy nezabývá, tzn. že k přezkumu dochází až po vznesení této
námitky. Pokud není námitka vznesena, nemá soud žádnou možnost zabránit třetí osobě do
řízení vstoupit. Soud však může účastníky poučit o možnosti vznést námitku nepřípustnosti
vedlejší intervence za podmínek uvedených v §118a odst. 4 OSŘ. 74 Je-li vznesena námitka
nepřípustnosti vedlejší intervence a soud rozhoduje o její přípustnosti, neznamená to, že se
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třetí osoba stane vedlejším intervenientem až po právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí
soudu, jež má formu usnesení. Třetí osoba se stává vedlejším intervenientem v okamžiku, kdy
soudu dojde její podání. Proti usnesení o návrhu nepřípustnosti vedlejší intervence soudu
prvního stupně je připuštěno podat odvolání. Odvolání je legitimována podat i třetí osoba,
jejíž vedlejší intervence nebyla připuštěna. Naopak podat dovolání proti usnesení o odvolání
již není přípustné. Je nutno doplnit, že námitku nepřípustnosti vedlejší intervence dle § 93
odst. 2 ve spojení s § 211 OSŘ je také zároveň možno vznést až v odvolacím řízení, i když
vedlejší intervenient vstoupil do řízení již před soudem prvního stupně. Tímto návrhem se
poté bude zabývat odvolací soud. 75 Pokud chce vstoupit třetí osoba do řízení až poté, co
rozhodl soud prvního stupně, rozhodne o námitce nepřípustnosti taktéž odvolací soud. 76 Proti
rozhodnutí tohoto soudu však není možné využít opravných prostředků. Judikatura dále
dovozuje, že dojde-li ke vznesení námitky nepřípustnosti vedlejší intervence, nemůže být
v řízení pokračováno do doby, než bude pravomocně rozhodnuto. 77 Tento závěr je zcela
opačný, než jaký zastával civilní řád soudní z roku 1895. V té době musel být vedlejší
intervenient přibrán do řízení do doby, než bylo návrhu na odmítnutí právoplatně vyhověno. 78
Vedlejší intervence není přípustná, ani v případě, pokud vedlejší intervenient
v průběhu řízení zemře. Jelikož se jedná o vztah, který je založen na osobním rozhodnutí
vedlejšího intervenienta, není v tomto případě možná dědická ani jiná sukcese a vedlejší
intervence tak zaniká. Tento závěr byl podpořen rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR „Protože
vedlejší účastník má za řízení výlučně práva a povinnosti jen procesní povahy, protože se jeho
účast na řízení, i když má právní zájem na jeho výsledku, nedotýká jeho hmotněprávního
postavení a protože smyslem vedlejšího účastenství je "pomoc ve sporu" některému z
účastníků řízení (jedné ze sporných stran), k níž vedlejší účastník přistupuje vždy jen na
základě ryze osobního rozhodnutí (a osobních vztahů k jím podporovanému účastníku řízení),
je třeba učinit závěr, že práva a povinnosti z vedlejšího účastenství nejsou předmětem dědické
a ani jiné sukcese a že tedy smrtí (nebo jiným zánikem) vedlejšího účastníka končí jeho účast
na řízení, neboť povaha vedlejšího účastenství neumožňuje, aby na místo vedlejšího účastníka
nastoupil ten, kdo je (jinak) jeho procesním nástupcem. Jde-li tedy v řízení o zkoumání
přípustnosti vedlejšího účastenství a rozhodování o ní (ve smyslu ustanovení § 93 odst.2 věty
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druhé o.s.ř.), neumožňuje povaha věci, aby v řízení o vedlejším účastenství bylo
pokračováno.“79 Tento závěr ale nebrání tomu, aby právní nástupce vedlejšího intervenienta
do řízení vstoupil z vlastního podnětu, či na výzvu hlavního účastníka učiněnou
prostřednictvím soudu.80
V praxi se ale jako největší problém ukázala absence právní úpravy souhlasu
podporované strany se vstupem vedlejšího intervenienta do sporného řízení. Tímto problém se
zabývalo mnoho soudů v České republice. Jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí v této
oblasti, na které soudy ve své rozhodovací praxi s oblibou odkazují, je rozhodnutí Nejvyššího
soudu České republiky ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 29 Odo 806/2002, které bez dalšího
stanovuje, že nelze založit vedlejší intervenci proti vůli podporovaného účastníka. V případě,
že podporovaný vyjádří nesouhlas se vstupem vedlejšího intervenienta, pak je vedlejší
intervence ukončena a neuplatní se rozhodování soudu o přípustnosti vedlejší intervence
podle ust. § 93 odst. 2 věta druhá OSŘ. Obdobný přístup zaujmul i Krajský soud v Ústí nad
Labem, který ve svém rozhodnutí konstatoval „(...) právní zájem na výsledku řízení vedlejšího
účastníka nemůže nikdy převážit nad výslovně projeveným nesouhlasem s jeho účastenstvím
v řízení účastníkem, jehož zájmy měl v řízení podporovat“. A dále, že „uplatněním tohoto
nesouhlasu bez dalšího soudního rozhodování dochází k ukončení vedlejšího účastenství“.81
V těchto případech tak dochází ke kolizi zájmů účastníka řízení a vedlejšího
intervenienta, na jedné straně stojí souhlas účastníka řízení a na druhé právní zájem na
výsledku řízení vedlejšího intervenienta. Pokud bychom postupovali striktně podle výše
zmíněné judikatury došlo by k tomu, že pokud by účastník řízení vyjádřil nesouhlas se
vstupem vedlejšího intervenienta do řízení, soud nebude rozhodovat o přípustnosti vedlejšího
účastenství dle § 93 odst. 2 OSŘ. V průběhu historie však souhlas podporovaného účastníka
nebyl nikdy vyžadován, žádné ustanovení, vyžadující souhlas se vstupem vedlejšího
intervenienta do řízení, nebyl obsažen ani v zákoně č. 113/1895 ř.z., civilní řád soudní.
Možným řešením této situace je, aby soudy prováděly test proporcionality, jak ve svém
článku píše JUDr. J. Haščák, Ph.D.: „Není však možné bez dalšího jednu ze zásad absolutně
nadřazovat nad zásadu druhou, navíc v situaci, kdy z občanského soudního řádu takovýto
závěr nevyplývá. Proto je nutné obě jmenované zásady aplikovat vedle sebe, i když hrozí
jejich konflikt. Tím spíše, že o.s.ř. zakotvuje v ust. § 93 odst. 3 občanského soudního řádu
79

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 261/2014, dostupné na www.nsoud.cz.
PŘIDAL, Ondřej In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2017, str. 396.
81
UKLEIN, Petr. Vedlejší účastenství proti vůli hlavního účastníka. Bulletin advokacie. Publikováno
[18.4.2018], dostupné na www.bulletin-advokacie.cz. [cit. 2019-02-19]
80

21

mechanismus řešení konfliktu mezi úkony vedlejšího intervenienta a podporovaného. V
každém konkrétním případě by tedy měl být poměřován na jedné straně právní zájem
vedlejšího intervenienta na výsledku řízení (zejména s ohledem na intenzitu dopadů výsledku
řízení) a na straně druhé zájem podporovaného na tom, aby bylo zamezeno případným
konfliktům. Nastíněnou situaci, kdy se střetávají uvedená subjektivní práva, lze řešit
prostřednictvím tzv. principu proporcionality. Proto je spíše na místě přiklonit se k závěru, že
při nesouhlasu podporovaného se vstupem vedlejšího účastníka je na soudu, aby postupem
podle ust. § 93 odst. 2 věta druhá rozhodl o přípustnosti vedlejšího účastenství.“. 82
Závěrem ještě můžeme zmínit, že ustanovení § 93 OSŘ původně obsahovalo negativní
výčet řízení, ve kterých není vedlejší intervence přípustná. Jednalo se o řízení o rozvod
manželství, neplatnost manželství a řízení o určení, zda tu je manželství je či není. Z povahy
věci bylo dovozováno vyloučení vedlejší intervence i pro řízení o zrušení registrovaného
partnerství. Do těchto řízení je nežádoucí vstup třetích osob, jelikož jsou projednávány věci
ryze osobní povahy. Tato řízení však byla s účinností od 1.1.2014 přesunuta do ZZŘS.
Můžeme tedy dovozovat, že ve všech řízeních probíhajících dle OSŘ je nyní vedlejší
intervence přípustná. Tzn. že je přípustná pouze v probíhajících řízeních sporných. Sporné
nalézací řízení však vychází z principu kontradiktornosti, tzn. že v řízení proti sobě stojí dvě
procesní strany. Dochází tak k průlomu této zásady, kdy je třetí osobě, jejíhož právního
postavení může výsledek řízení ovlivnit, umožněno se určitým způsobem podílet na průběhu
řízení.83
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4. Hlavní problémy právní úpravy
4.1 Pojem „právní zájem na výsledku řízení“
Právní zájem na výsledku řízení, má ten, jehož právní postavení bude rozhodnutím
dotčeno (jeho práva a povinnosti vyplývající z hmotného práva), byť se o jeho právech a
povinnostech přímo nerozhoduje. Svůj právní zájem musí třetí osoba tvrdit a konkretizovat (v
čem spočívá) a rovněž musí prohlásit, zda se připojuje k žalobci nebo žalovanému (podle
toho, na čím vítězství má zájem). Mimo strany sporu nemůže zůstat. 84 Zároveň je stanovena
podmínka, že právní zájem vedlejšího intervenienta na vítězství jedné ze stran musí existovat
alespoň v době jeho vstupu do řízení, budoucí právní zájem na vítězství jedné ze stran
nepostačuje.85
Tento právní zájem je shodný s obecným procesním pojmem právního zájmu a musí
jít o zájem právní. Soud jej zkoumá z hlediska hodnotového a ve všech souvislostech. Otázku
výkladu tohoto pojmu řešil Ústavní soud ČR, kdy ve sporu na ochranu osobnosti, nebyl
připuštěn vstup vysoké školy do řízení jako vedlejšího intervenienta. Žalovanými v tomto
případě, byli studenti vysoké školy. Vysoká škola prokazovala svůj právní zájem na výsledku
řízení tím, že studenti a akademičtí pracovníci tvoří tzv. akademickou obec, kdy jejich práva a
chráněné zájmy jsou vzájemně provázány. Zároveň poukázala na ustanovení zákona o
vysokých školách, ze kterého vyplývá, že vysoká škola je garantem toho, aby její studenti
nebyli šikanováni za veřejně projevené názory na akademické půdě. 86 Ústavní soud této
stížnosti vyhověl a judikoval: „Při posuzování otázky právního zájmu vedlejších účastníků na
výsledku řízení nelze totiž - z hlediska ochrany základních práv a svobod stěžovatelů akcentovat pouze úzké hledisko hmotněprávní. Právní zájem na výsledku řízení podle § 93
odst. 1 OSŘ je nutno posuzovat v tomto konkrétním případě rovněž z širšího hlediska
přirozenoprávního, resp. hodnotového a ve všech souvislostech daného případu.“ 87
Definicí toho, čím se rozumí „právní zájem na výsledku řízení“ se zabýval také
Nejvyšší soud ČR, který v právní větě jednoho ze svých usnesení uvedl „Předpokladem
přípustnosti vedlejšího účastenství v řízení je, že vedlejší účastník má právní zájem na
84
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výsledku sporu, tedy zájem na určitém výsledku řízení, který se projeví vítězstvím ve sporu u
účastníka, k němuž přistoupil. O právní zájem jde zpravidla tehdy, jestliže rozhodnutím ve
věci bude dotčeno právní postavení vedlejšího účastníka. Pouhý „morální“, „majetkový“
nebo jiný „neprávní“ zájem na výsledku řízení nepostačuje. Právní zájem vedlejšího
účastníka na výsledku řízení, do něhož vstupuje, není dán jeho případným finančním zájmem
na výsledku řízení. Proto ani závazek třetí osoby nést náklady řízení žalobce v závislosti na
výsledku soudního řízení nezakládá ve smyslu § 93 odst. 1 o. s. ř. právní zájem této osoby na
výsledku řízení. Právní zájem na výsledku řízení nezakládá ani dřívější zastupování účastníka
řízení třetí osobou ve správním řízení, jehož průběh je v řízení posuzován.“88
Při posuzování právního zájmu na výsledku řízení by se tedy soudy měly zejména
vyvarovat restriktivnímu výkladu a posuzovat tento zájem z širšího hlediska. Na druhou
stranu je zde nebezpečí až moc rozsáhlé interpretace tohoto pojmu. Při rozhodování soudů by
tak hlavním vodítkem mělo být, zda bude nějakým způsobem zasaženo do právní sféry
vedlejšího intervenienta.
4.1.1 Vedlejší intervence státu
Specifickou otázkou, kterou se zabývaly soudy, byla přípustnost vedlejší
intervence státu. Lze zmínit usnesení Nejvyššího soudu ČR, ve kterém sice nebyla
vedlejší intervence státu připuštěna, konkrétně České republiky – Ministerstva financí, ale
byly zde vysloveny základní předpoklady pro přípustnost vedlejší intervence státu. 89 Z
tohoto judikátu vyplývá, že vedlejším intervenientem se může stát Česká republika i
v případě, že vystupuje jako hlavní účastník, pokud za ni v řízení vystupují odlišné
organizační složky a stojí-li na stejné sporné straně. 90 Vždy však musí být zachován
právní zájem na výsledku řízení, který musí být při vznesení námitky nepřípustnosti
prokázán.
Dalším judikátem zabývajícím se přípustností vedlejší intervence státu, bylo
rozhodnutí Městského soudu v Praze, ve kterém se soud jednak zabýval absencí právní
subjektivity organizační složky státu – Česká republika - Státní pozemkový úřad, a dále
také tím, že Česká republika - Státní pozemkový úřad nemá na výsledku řízení právní
zájem, jelikož ten má výhradně Česká republika. Konkrétně šlo o situaci, kdy v průběhu
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řízení došlo k zániku Pozemkového fondu ČR a jeho právním nástupcem se stala Česká
republika - Státní pozemkový úřad, která vstoupila do všech řízeních na základě § 22 odst.
1 z. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Jelikož se jednalo o právního
nástupce Pozemkového fondu ČR, svědčil i České republice – Státnímu pozemkovému
úřadu návrh na vstup do řízení v pozici vedlejšího intervenienta. Soud pak konkrétně
uvedl: „Lze sice připustit, že sám Státní pozemkový úřad není nadán právní subjektivitou,
Česká republika, za níž však tento úřad jedná jakožto její organizační složka, je i nadále
právnickou osobou ve smyslu § 21 NOZ. Žalobce se pak mýlí, má-li za to, že Česká
republika nemůže vystupovat v řízení jednak jako účastník a jednak jako vedlejší
účastník.“91 Městský soud tedy ve svém usnesení potvrdil právní subjektivitu organizační
složky státu a současně právní zájem na výsledku řízení České republiky - Státního
pozemkového úřadu a připustil její přistoupení do řízení jako vedlejšího intervenienta,
jelikož byly splněny všechny podmínky předestřené rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR,
sp. zn. 25 Cdo 2829/2008, pro vstup státu do řízení jako vedlejšího intervenienta.
4.1.2 Řízení o náhradě škody a nároku na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za
škodu
Právní zájem na výsledku řízení je zachován i v případě, pokud hmotněprávní vztah
účastníka a vedlejšího intervenienta je závislý na výsledku řízení. 92 Tzn. že právní zájem na
výsledku řízení má i pojistitel, který v řízení vystupuje na podporu pojištěného. 93
Touto problematikou se ve svém rozhodnutí zabýval Nejvyšší soud ČR, kdy žalobce
nesouhlasil se závěrem odvolacího soudu o existenci právního zájmu vedlejšího interventa na
výsledku řízení. V tomto případě bylo hlavní otázkou, zda-li k prokázání právního zájmu
pojišťovny na výsledku řízení postačuje poukázat na pojistnou smlouvu, popřípadě zda-li je
nutné se blíže zabývat obsahem pojistných podmínek. Soud ve svém rozhodnutí uvedl:
„Právní zájem vedlejšího účastníka na výsledku řízení posuzuje soud v každém jednotlivém
případě podle konkrétních okolností dané věci a předložených důkazů na základě své
úvahy. Pokud dovolatel po dovolacím soudu žádá, aby vymezil, čím je třeba se zabývat a co je
dostačující k prokázání právního zájmu vedlejšího účastníka ve smyslu předložených důkazů
(v daném případě pojistná smlouva a pojistné podmínky), tj. jaké důkazy je třeba předložit,
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nejedná se o otázku zakládající přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. Nejvyšší soud není
oprávněn obecně určovat, jaké důkazy mají v rámci civilního řízení sloužit k prokázání té
které skutečnosti (co je dostatečným důkazem a co ne). Uvedené by znamenalo popření zásady
volného hodnocení důkazů (§ 132 o. s. ř.) a její nahrazování zásadou legální teorie důkazní. Z
povahy věci vyplývá, že otázku právního zájmu na výsledku řízení nelze ztotožňovat se
závěrem, zda žaloba je důvodná, zda bude žalovaný skutečně zavázán k požadovanému
plnění, a zda tedy právní postavení vedlejšího účastníka bude skutečně rozhodnutím soudu
dotčeno, neboť tím by byl nepřípustně předjímán výsledek řízení. Stejně tak nelze jen pro
účely posouzení právního zájmu vedlejšího účastníka na výsledku řízení řešit otázku, zda
pojistná smlouva uzavřená mezi žalovaným a vedlejším účastníkem skutečně kryje případnou
odpovědnost žalovaného, a zda tedy vedlejší účastník bude povinen podle této smlouvy v
případě vyhovění žalobě za žalovaného plnit či nikoliv, neboť by tak soud vlastně řešil
hypotetický spor mezi žalovaným a vedlejším účastníkem, který mu tyto subjekty k řešení
nepředložily.“94
Závěrem lze říci, že pro odůvodnění, že má pojišťovna právní zájem na výsledku
řízení, je postačující, je-li doloženo, že byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za
škodu mezi žalovaným a vedlejším intervenientem a zároveň pojišťovna, jako vedlejší
intervenient, učiní prohlášení, že nevylučuje plnění za žalovaného, a takové plnění se jeví
jako pravděpodobné. V takovýchto případech není na místě podrobněji zkoumat pojistné
podmínky.

4.2 Postavení vedlejšího intervenienta před soudem prvního stupně
Postavení vedlejšího intervenienta v řízení před soudem upravuje § 93 odst. 3 OSŘ,
kdy vedlejšímu intervenientovi jsou přiznána stejná práva a povinnosti, která má účastník.
Jedná však toliko pouze sám sebe. Aby však vedlejší intervenient mohl využívat svá procesní
práva a plnit své procesní povinnosti, musí nejdříve dojít ke vzniku procesněprávního vztahu.
Procesněprávní skutečnosti, které zakládají vznik procesněprávního vztahu zákon definuje v §
93 odst. 2 OSŘ.95
Vedlejší intervenient je tedy oprávněn v řízení činit stejné procesní úkony, ke kterým
je oprávněn účastník hlavního procesního vztahu, s ohledem na to, že jedná v řízení pouze
sám za sebe.96 Je tak oprávněn podávat procesní návrhy, vyjadřovat se ke všemu jako
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účastník, musí být soudem předvoláván k jednáním a musí mu být doručována rozhodnutí. 97
Může však nastat situace, kdy úkony vedlejšího intervenienta, které je oprávněn činit sám,
budou odporovat úkonům jím podporovaného účastníka (např. v návrzích na provedení
důkazů, v otázkách týkajících se postupu řízení apod.), v těchto případech bude soud
přednostně vycházet z úkonů účastníka. Avšak v případě, že úkony vedlejšího intervenienta
mohou pro ním podporovaného účastníka přivodit příznivější výsledek sporu, bude soud
vycházet z těchto úkonů. 98 Současná platná právní úprava však stanovuje, že pokud si úkony
vedlejšího intervenienta a podporovaného účastníka odporují, soud je posoudí po zvážení
všech okolností. Dochází tak k otázce, co je pravým účelem vedlejší intervence. Dle jednoho
názoru je hlavním úkolem vedlejšího intervenienta, aby pomohl všestrannějšímu objasnění
věci, jak vyplývá ze zásady materiální pravdy. Dle druhého názoru je hlavním smyslem
vedlejší intervence, aby vedlejší intervenient pomohl svou procesní činností podporovanému
účastníku k vítězství ve sporu. Z tohoto úhlu pohledu je tak určující procesní činnost
podporovaného účastníka, jak ostatně vyplývá i ze základní zásady, že spor náleží stranám.
Na procesní činnost, která tak odporuje činnosti podporového účastníka, nebo tuto činnost
neguje, je nutno hledět jako na nepřijatelnou. Takovéto procesní úkony pak budou soudem
prohlášeny za neúčinné. Podporovaný účastník zároveň nemusí výslovně popřít úkony
vedlejšího intervenienta, bude postačovat, aby učinil úkon, který úkon vedlejšího
intervenienta vylučuje.99
Práva a povinnosti vedlejšího intervenienta je nutné chápat výlučně ve smyslu práv a
povinností procesní povahy. K tomu například judikát Nejvyššího soudu ČR, kdy bylo
vedlejšímu intervenientovi rozsudkem soudu prvního stupně založeno hmotněprávní
oprávnění a došlo tak k rozporu s § 93 odst. 3 OSŘ. „Stejnými právy a povinnosti v řízení ve
smyslu § 93 odst. 3, věty prvé, o.s.ř. je však nutno rozumět výlučně práva a povinnosti
procesní povahy. Vedlejší účastník tak sice může být rozhodnutím soudu vázán k náhradě
nákladů řízení nebo naopak mu náhrada těchto nákladů může být přiznána, je ale vyloučeno,
aby mu rozhodnutím ve věci samé bylo přisouzeno právo nebo byla uložena povinnost, jež
tvoří předmět sporu ve věci samé.“ 100 Nejvyšší soud ČR proto tento rozsudek zrušil.
97
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Vedlejší intervenient však nemůže činit dispoziční procesní úkony, pokud tak není
výslovně stanoveno, tzn. nemůže například žalobu změnit či uzavřít smír. Současně nemůže
podat návrh na zahájení řízení ani podat návrh na vydání předběžného opatření. Pokud dojde
k situaci, že vedlejší intervenient podá návrh na vydání předběžného opatření, soud tento
úkon posoudí pouze jako podnět. Jiná situace nastává v případě zajištění důkazu. V tomto
případě může vedlejší intervenient podat návrh na zajištění důkazu, jelikož zjištění
skutečného stavu věci po vstupu vedlejší intervenienta do řízení již není úkolem pouze
účastníků či soudu. Pokud by vedlejšímu intervenientovi bylo toto právo odepřeno, dostali
bychom se do rozporu se zásadou materiální pravdy. 101
V případě, že je však procesní strana nečinná, jsou procesní úkony, které svým
jménem vykonává vedlejší intervenient účinné i pro tuto stranu. Jedná se například o situaci,
kdy žalovaný může svou povinnost vyjádřit se k věci samé ve smyslu § 114b odst. 1 OSŘ
splnit i prostřednictvím vedlejšího intervenienta. A dále o situaci, kdy se k prvnímu jednání ve
věci dostaví pouze vedlejší intervenient, který v řízení podporuje řádně předvolaného, ale
nepřítomného účastníka. V takovémto případě není možné přes návrh žalobce ve věci
rozhodnout rozsudkem pro zmeškání.102Tento závěr je podepřen judikaturou českých soudů,
např. rozsudkem Nejvyššího soudu ČR. „Žalovaný může splnit povinnost vyjádřit se k věci
samé ve smyslu ustanovení § 114b odst. 1 o.s.ř. i prostřednictvím vyjádření vedlejšího
účastníka, který tak realizuje své procesní právo uplatnit obranu proti žalobě ve prospěch jím
podporovaného účastníka řízení. Podal-li žalovaný včasný odpor proti platebnímu rozkazu,
v němž uvedl, že písemné odůvodnění odporu zašle soudu osoba, která později vstoupila do
řízení jako vedlejší účastník na straně žalovaného a ve svém vyjádření doručeném soudu ve
lhůtě stanovené k vyjádření podle § 114b odst. 1 o.s.ř. vylíčila důvody, z nichž žalobu
neuznává a navrhla její zamítnutí, podmínky pro vydání rozsudku pro uznání podle § 114b
odst. 5 a §153a odst. 3 o.s.ř. nebyly splněny.“103
Účastník řízení má dále k dispozici prostředky pro uplatnění obrany proti žalobě,
takovéto prostředky má k dispozici i vedlejší intervenient. Konkrétně se jedná o námitku
promlčení, kdy vedlejšímu intervenientovi v podání této námitky nebrání skutečnost, že se
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jedná o námitku, která vychází z hmotněprávní úpravy. 104 K tomu například rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČR: „Dovolatelům nelze přisvědčit, pokud namítají, že námitka promlčení
vznesená vedlejším účastníkem na straně žalovaných nemá účinky vůči žalovaným jako
hlavním účastníkům. Takové výhrady svojí podstatou zpochybňují institut vedlejšího
účastenství (jeho funkčnost) v občanském soudním řízení. Vedlejší účastník je v řízení zásadně
oprávněn ke všem úkonům (s výjimkou dispozice s řízením a s jeho předmětem), k nimž je
oprávněn hlavní účastník, a tyto úkony činí právě ve prospěch (a s účinky pro) hlavního
účastníka, jehož ve sporu podporuje. Uplatnění obrany proti žalobě je procesním právem
účastníka řízení (žalovaného) a stejné právo má ve smyslu ustanovení § 93 odst. 3 o.s.ř. i
vedlejší účastník, který za řízení vystupuje na jeho straně; na tom, že jde o procesní právo, nic
nemění skutečnost, že pomocí obrany proti žalobě se uplatňují rovněž námitky vycházející z
hmotněprávní úpravy (jako je právě námitka promlčení), neboť procesní právo tyto námitky
uplatnit za řízení nelze směšovat s tím, zda mají původ v hmotném nebo jen v procesním
právu.“105 Musíme ale rozlišovat situaci, kdy prostřednictvím uplatnění takové námitky dojde
k dispozici s předmětem řízení, v takovéto situaci nemůže vedlejší intervenient námitku
uplatnit.106
Nutno také zmínit, že vedlejší intervenient vystupuje v rámci řízení v pozici třetí
osoby o jejíž práva a povinnosti v řízení nejde a z tohoto důvodu může být slyšen také jako
svědek.107 Kdy tento závěr byl podpořen usnesením Nejvyššího soudu, který judikoval: „Lze
tedy shrnout, že vedlejší účastník je třetí osobou v řízení, a proto i závěr o tom, že v řízení
může vypovídat jako svědek odpovídá nejen jazykovému výkladu (srov. a contrario § 126 odst.
1 o. s. ř.), ale i odborné literatuře. Navíc opačný výklad by mohl vést ke zneužití ustanovení §
93 o. s. ř., když by takovým postupem byl případný vedlejší účastník zbaven povinnosti
dostavit se k soudu a vypovídat.“108 Z výše uvedeného současně vyplývá, že nemůže být
v rámci dokazování slyšen jako účastník. 109 Setkáme se však i s názorem, že vedlejší
intervenient by měl být vyslýchán pouze v pozici účastníka, jelikož má stejná práva a
povinnosti jako účastník. Tím, že by vedlejší intervenient byl vyslýchán pouze jako svědek,
104
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by navíc docházelo k rozlišování právního postavení vedlejšího intervenienta v důkazním
řízení, kdy by najednou vystupoval v pozici třetí osoby, v čemž je shledáván rozpor s § 93
odst. 3 OSŘ.110
Závěrem lze shrnout, že postavení podporovaného účastníka a vedlejšího intervenienta
není totožné. Odlišnosti najdeme jak ve vstupu těchto osob do řízení, tak v rozsahu jejich
procesních práv a povinností. Mezery v právní úpravě zapříčiňují vznik mnoha otázek
ohledně postavení vedlejšího intervenienta, na které odborná veřejnost reaguje různými
způsoby, což způsobuje vznik dalších problémů.

4.3 Úprava nákladů řízení ve vztahu k vedlejšímu intervenientovi
Vedlejší intervenient má stejná práva a povinnosti jako účastník. 111 Jak bylo zmíněno
v předešlé kapitole, zmíněné ustanovení se týká procesních úkonů v řízení, tzn. dopadá i na
problematiku úhrady nákladů řízení. Pokud tedy vzniknou vedlejšímu intervenientovi v řízení
před soudem náklady, má právo, společně s hlavním účastníkem, na náhradu nákladů,
v případě, že hlavní účastník bude ve sporu úspěšný. Nebude-li však podporovaný účastník ve
sporu úspěšný, povinnost nahradit náklady řízení bude uložena i vedlejšímu
intervenientovi.112
Při rozhodování o přiznání úhrady nákladů řízení se uplatní pravidlo „ve sporu
podlehlý“. Toto pravidlo je vyjádřením základní zásady nákladů řízení, jež se používá od dob
rakouského civilního řádu soudního – zásady úspěchu ve věci. Ve sporu podlehlý musí
protistraně nahradit všechny náklady řízení, které jí vznikly. Stejně tak musí nahradit náklady
řízení státu a případným vedlejším intervenientům, kteří úspěšného účastníka v řízení
podporovali.113
K povinnosti vedlejšího intervenienta uhradit náklady řízení se váže rozhodnutí
Nejvyššího soudu, ve kterém pojišťovna, která vystupovala v řízení jako vedlejší intervenient
odmítala uhradit náklady řízení. Pojišťovna se dovolávala vyhlášky č. 125/1993 Sb., ze které
vyplývá, že pojišťovna je povinna uhradit náklady soudního i mimosoudního projednání
vedeného v souvislosti se škodnou událostí, jen pokud se k tomu písemně zavázala. 114 Dále
bylo namítáno, že pojišťovna nemůže zastupovat žalovaného zaměstnavatele, jak vyplývá z §

OGURČÁK, Štefan; MAZÁK, Josef. Aktuálne otázky právneho postavenia vedľajšieho účastníka. Právny
obzor, 71, 1988, č. 1, str. 49.
111
Ustanovení § 93 odst. 3 OSŘ
112
LAVICKÝ, Petr In: DAVID, Ludvík; IŠTVÁNEK, František; JAVŮRKOVÁ, Naděžda; KASÍKOVÁ,
Martina; LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009,
str. 441 – 442.
113
BÍLÝ, Martin. Subjekty náhrady nákladů řízení. Právní rozhledy 9/2010, str. 308
114
Ustanovení § 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb.
110

30

24 odst. 1 OSŘ a řízení se může účastnit pouze jako vedlejší intervenient. Jelikož tedy
pojišťovna nesmí zastupovat zaměstnavatele v řízení před soudem, nemůže proto být
smyslem ustanovení § 3 vyhlášky povinnost hradit náklady. K tomu se soud vyjádřil
následovně: „V případě, že se soudního řízení pojišťovna účastní jako vedlejší účastník, má
stejná práva a povinnosti jako účastník (srov. § 93 odst.3 větu první o.s.ř.) a tedy - podle
rozhodnutí soudu - má právo na náhradu nákladů řízení, jestliže jí podporovaný
zaměstnavatel jako účastník řízení ve sporu zvítězil, nebo povinnost zaplatit vedle
zaměstnavatele (společně a nerozdílně s ním) náhradu nákladů řízení zvítězivšímu
zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že povinnost pojišťovny zaplatit spolu se zaměstnavatelem
vítěznému účastníku (zaměstnanci) náhradu nákladů řízení vyplývá v tomto případě z její
účasti v řízení před soudem jako vedlejšího účastníka, má tuto povinnost, i kdyby se k úhradě
těchto nákladů ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky písemně nezavázala.“ 115
Další situací, ve které je možné uložit vedlejšímu intervenientovi povinnost hradit
náklady řízení, je situace, kdy je účastníku řízení ustanoven advokát. Tento advokát má nárok
na odměnu a náhradu hotových výdajů. Vedlejší intervenient má v tomto případě právo podat
odvolání proti usnesení soudu o odměně a náhradě hotových výdajů, jelikož vedlejší
intervenient je potencionálně povinen nahradit náklady řízení spočívající v odměně advokáta
placené státem.116 Tento závěr je podepřen rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR: „Odvolání
proti usnesení soudu o odměně a náhradě hotových výdajů ustanoveného advokáta je tedy
oprávněn podat jak sám ustanovený advokát, jenž je osobou, o jejíchž právech bylo
předmětným usnesením rozhodováno, tak účastníci (vedlejší účastníci) řízení, kteří jsou
potenciálně povinni nahradit náklady řízení spočívající v odměně advokáta placené
státem.“117 .
Závěrem je nutné zmínit, že vedlejší intervenient bude povinen k úhradě nákladů i
v případě, že bylo rozhodnuto o nepřípustnosti vedlejší intervence. V tomto případě bude
vedlejší intervenient povinen hradit náklady, které vznikly navrhovateli v souvislosti
s řízením o námitce.118
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4.4 Účinky právní moci rozhodnutí na vedlejšího intervenienta
Vedlejšímu intervenientovi nelze rozsudkem přiznat práva nebo uložit povinnosti. 119
Výjimku tvoří pouze rozhodnutí soudu o úhradě nákladů řízení, jakožto možnost udělovat
pořádkové pokuty. Výslovnou zákonnou úpravu však v zákoně č. 99/1963 Sb., OSŘ
nenalezneme.
Jako zásada platí, že rozsudek je závazný pouze pro účastníky řízení (tj. působí „inter
partes“). Závazný je pro všechny účastníky, vystupující na některé ze stran sporu (bez ohledu
na to, zda jde o samostatné nebo nerozlučné společníky). Sporné je, zda je závazný i pro
vedlejší intervenienty, o nichž se ustanovení nezmiňuje, ale kteří mají stejná práva a
povinnosti jako účastníci.120 V některých případech stanovených zákonem, je však výrok
rozsudku nebo usnesení ve věci samé závazný i pro osoby uvedené v zákoně nebo pro
každého, tzn. i pro vedlejšího intervenienta. 121
Hlavní úloha vedlejšího intervenienta je však podle občanského soudního řádu pouze
podpůrná, a proto nenahrazuje roli samotného účastníka, jehož volba je pouze na žalobci.
V dispoziční moci žalobce jako pána sporu (dominus litis) je nejen vymezení předmětu řízení,
ale i určení okruhu osob, které budou rozhodnutím vázány. To je podstatné i z hlediska
účinků právní moci; ta nepůsobí vždy jen ve prospěch žalobce, ale v případě procesního
neúspěchu i proti němu. Ačkoli tedy zákon uvádí, že vedlejší intervenient má „stejná práva a
povinnosti jako účastník“ nemůžeme uvedené pravidlo chápat jako výjimku z platnosti
dispoziční zásady.122
V současné teorii se setkáváme se dvěma názory. Na jedné straně máme
například názor prof. JUDr. Františka Zoulíka, CSc., který tvrdí, že rozsudek je závazný i pro
vedlejší intervenienty, jelikož v řízení mohli uplatňovat svá stanoviska a soud k těmto
stanoviskům přihlížel.123 K opačnému názoru se přiklání JUDr. Bohumil Dvořák, PhD.,
LL.M., který ve své knize píše, že rozhodnutí není možné přiznat vůči vedlejšímu
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intervenientovi nejen účinky právní moci, ale ani vykonatelnosti či právotvornosti. 124
K obdobnému názoru se přiklání také JUDr. Ljubomír Drápal, který v komentáři k OSŘ
uvádí, že účinky právní moci rozhodnutí dopadají na osoby, na než byla zákonem rozšířena
závaznost rozhodnutí, ale pokud není rozsudek či usnesení ve věci samé subjektivně závazné
pro každého, účinky právní moci takového rozhodnutí se na vedlejšího intervenienta
nevztahují.125 V dnešní době tak dochází k rozlišování mezi jednotlivými účinky právní moci
na subjektivním základě. Vůči vedlejšímu intervenientovi se prakticky uplatňuje pouze účinek
závaznosti rozhodnutí, nikoli nezměnitelnosti, a tím dochází k narušení zásady, že právní moc
má být „jediná a jednotná“.126 Pokud by navíc rozhodnutí bylo vždy závazné a nezměnitelné i
pro vedlejšího intervenienta, znamenalo by to pro něj vznik překážky litispendence a
nemožnost domáhat se ochrany v řízení před soudem. Osobně se tak přikláním k názoru, že
vůči vedlejšímu intervenientovi není vždy možno přiznat účinky právní moci rozhodnutí.

4.5 Postavení vedlejšího intervenienta v řízení o opravných prostředcích
Zákon přiznává vedlejšímu interventovi možnost účastnit se řízení o opravných
prostředcích. Podrobnosti výkonu tohoto práva upravují jednotlivá ustanovení OSŘ.
4.5.1 Odvolání
Odvolání je řádný opravný prostředek, který směřuje proti nepravomocnému
rozhodnutí soudu prvního stupně (rozsudku i usnesení). Vedlejší intervenient získal výslovné
právo podat odvolání až po novelizaci OSŘ, která byla provedena zákonem č. 30/2000 Sb., do
té doby náš zákon výslovnou úpravu neobsahoval. Dle současné platné právní úpravy může
vedlejší intervenient podat odvolání jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil nejpozději do
patnácti dnů od doručení rozhodnutí účastníku, kterého v řízení podporuje. 127
Vedlejší intervenient má právo podat odvolání, pokud ovšem tento jeho úkon
neodporuje úkonu účastníka. Nemá subjektivní legitimaci k podání odvolání tehdy, pokud
se účastník, kterého v řízení podporuje, odvolání vzdal, již podané odvolání vzal zpět či
projevil výslovně nesouhlas s tím, aby vedlejší intervenient odvolání podal. Tato omezení
práva podat odvolání vedlejším intervenientem zároveň zajišťují soulad s dispoziční zásadou
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a zároveň odpovídají postavení vedlejšího intervenienta v řízení, jelikož ten nevystupuje jako
pán sporu nýbrž pouze jako „pomocník“ hlavního účastníka. 128
Subjektivní legitimace k podání odvolání je dále omezena tím, že odvolání může podat
jen vedlejší intervenient, jehož straně (jemu podporovanému účastníkovi) nebylo v řízení plně
vyhověno, nebo kterému byla v důsledku rozhodnutí způsobena jiná újma na jeho právech. 129
Současně je nutné zmínit, že i odvolací řízení podléhá poplatkové povinnosti. Je-li odvolání
podáno vedlejším intervenientem, popřípadě je-li na jeho návrh zahájeno jiné přezkumné
řízení, je stižen poplatkovou povinností. To platí i pro poplatky za úkony. 130
V případě, že jsou splněny všechny zákonné podmínky pro právo podat odvolání a
vedlejší intervenient se účastní řízení ještě před vyhlášením (vydáním) rozsudku soudu
prvního stupně, doručí mu soud rozhodnutí a vedlejší intervenient má pak 15ti denní lhůtu
k podání odvolání.131 Pokud se ale vedlejší intervenient řízení do vydání rozhodnutí
neúčastnil, tak díky neúplné formulaci výše zmíněného ustanovení dospějeme k otázce, jakou
formu má mít podání, kterým vedlejší intervenient vstupuje do řízení, a také k otázce, jaké má
lhůty pro podání odvolání. Jeden názor říká, že vedlejší intervenient musí vstoupit do řízení
oznámením soudu dle § 93 odst. 2 OSŘ, s tím že má stejnou lhůtu pro podání odvolání jako
jím podporovaný účastník.132 Další názor předpokládá, že podání, které je nutné pro vstup do
řízení, může mít formu odvolání. V tomto případě, by tak soud na takto podané odvolání
hleděl jako na formu vstupu vedlejšího intervenienta do řízení, pokud by bylo podané ve lhůtě
dle § 203 odst. 1 OSŘ. Následně by soud doručil vedlejšímu intervenientovi rozhodnutí, a po
doručení rozhodnutí by vedlejšímu intervenientovi běžela nová, samostatná lhůta pro podání
odvolání.133 Dle mého názoru je vhodnější postup, kdy má vedlejší intervenient stejnou lhůtu
pro podání odvolání jako jím podporovaný účastník. V případě, že bychom se přiklonili
k druhému názoru, a vedlejší intervenient by do řízení vstoupil podáním odvolání, a až poté
by mu byla stanovena nová lhůta pro podání dalšího odvolání, dostali bychom se do situace,
kdy by vedlejší intervenient podával dvě odvolání do jednoho řízení a získal by delší lhůtu
pro podání odvolání, což by ve výsledku vedlo k prodloužení celého odvolacího řízení.
V dřívější právní úpravě bylo přesně upraveno, v jakých lhůtách může vedlejší intervenient
128

LAVICKÝ, Petr. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy 7/2015, str. 253
DRÁPAL, Ljubomír. Odvolání po novele občanského soudního řádu. Právní rozhledy, 9/2001, mimořádná
příloha, str. 4.
130
DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 393
131
Ustanovení § 204 odst. 1 OSŘ
132
ŠÍMA, Alexandr In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str. 757
133
ŠÍNOVÁ, Renáta; JURÁŠ, Marek. Účastenství v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2015, str. 180
129

34

podat odvolání. Lhůta k podání odvolání vedlejšímu intervenientovi běžela od chvíle, kdy mu
byl doručen rozsudek soudu I. stupně. Oprávnění podat odvolání, však trvalo, dokud
neuplynula lhůta k podání odvolání účastníkovi. Toto oprávnění, ale neplatilo naopak.
Účastník nemohl podat odvolání po uplynutí lhůty, kterou měl, ačkoli lhůta pro podání
odvolání vedlejším intervenientem stále běžela. Taková to úprava v současném OSŘ chybí.
Rozhodnutí o nepřípustnosti vedlejší intervence v odvolacím řízení
Vstoupí-li vedlejší intervenient spolu s podáním odvolání do řízení až po vyhlášení
(vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně a rozhodne-li odvolací soud posléze na návrh o
nepřípustnosti vedlejší intervence, účinky jím podaného odvolání zůstávají zachovány,
vyslovil-li s odvoláním podporovaný účastník souhlas. Po právní moci usnesení o
nepřípustnosti vedlejší intervence přechází postavení odvolatele na účastníka, kterého vedlejší
intervenient podaným odvoláním podpořil. Účastník proto mimo jiné smí s odvoláním
disponovat, např. změnit odvolací důvody nebo vzít odvolání zpět. V případě, že odvolání
proti rozhodnutí soudu prvního stupně podá jen vedlejší intervenient, bude se i v tomto
případě soud vždy zabývat tím, jaké zaujal stanovisko k tomuto odvolání účastník, kterého
vedlejší intervenient v řízení podporuje. Vyjádří-li účastník s odvoláním vedlejšího
intervenienta nesouhlas, bude to mít za následek, že na odvolání se bude hledět jako na
odvolání podané neoprávněnou osobou. O nepřípustnosti vedlejší intervence může soud
rozhodnout i v případě, že vedlejší intervence byla založena již v řízení před soudem prvního
stupně a účastník řízení podal návrh o nepřípustnosti vedlejší intervence až v odvolacím
řízení. Pokud soud vyhoví návrhu a nepřipustí vedlejší intervenci nemůže odvolání podané
vedlejším intervenientem odmítnout dle § 218 písm. b) o.s.ř., vyslovil-li s podáním odvolání
souhlas podporovaný účastník. Odvolací řízení dále pokračuje a právo disponovat s podaným
odvoláním přechází na podporovaného účastníka. 134
4.5.2 Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost
Žaloba na obnovu řízení je mimořádný opravný prostředek určený ke zhojení
nedostatků skutkových zjištění. Na základě žaloby na obnovu řízení může být přezkoumáno
pravomocné rozhodnutí (rozsudek nebo usnesení) ve věci samé, pokud nemůže dále obstát
pro zásadní změny ve skutkové situaci případu. Oproti tomu žaloba pro zmatečnost je
mimořádný opravný prostředek, který slouží k odstranění rozhodnutí, které bylo vydáno
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v řízení, které trpí vadami (nedostatkem procesních podmínek, nebo jinými závažnými
vadami).135
Spolu s odvoláním se jedná o další opravné prostředky, které může využít vedlejší
intervenient. Zákonnou úpravu nalezneme v § 231 odst. 1 OSŘ, která vedlejšímu
intervenientovi zakládá právo podat jednu z těchto žalob, ze zákonem stanovených důvodů (§
228 a §229 OSŘ).
Žaloby je oprávněn podat vedlejší intervenient, který vstoupil do řízení za podmínek v
§ 93 OSŘ. Žaloba není přípustná, pokud s ní hlavní účastník nesouhlasí. Nesouhlas musí být
vyjádřen výslovně, pokud hlavní účastník ve vztahu k žalobě vedlejšího intervenienta mlčí, je
jeho žaloba přípustná. Právo vedlejšího intervenienta podat žalobu na obnovu řízení a žalobu
pro zmatečnost je omezeno negativní přípustností žalob stejně jako u účastníka, tj. není
oprávněn podat žalobu proti žádnému z rozhodnutí uvedených v § 230 OSŘ. Vedlejší
intervenient je subjektivně legitimován podat žalobu, jen pokud se účastnil původního řízení,
ve kterém bylo napadené rozhodnutí vydáno. Judikatura přitom dále požaduje, aby vedlejší
intervenient do tohoto původního řízení vstoupil tak, aby se řízení účastnil nejpozději v době
vyhlášení, popřípadě vydání napadeného rozhodnutí.

136

Pokud žalobu podá vedlejší

intervenient, který v okamžiku právní moci napadaného rozhodnutí nevystupoval v řízení
(tzn. vystoupil z něj, nebo nebyla připuštěna vedlejší intervence) soud takovouto žalobu
zamítne, z toho důvodu, že byla podána neoprávněnou osobou. 137
Na závěr můžeme dodat, že do řízení o těchto mimořádných opravných prostředcích
mohou vstoupit i právní nástupci vedlejšího intervenienta. Musí však do řízení vstoupit na
základě podmínek uvedených v § 93 odst. 2 OSŘ, a to z toho důvodu, že smrtí vedlejšího
intervenienta vedlejší intervence končí.
4.5.3 Dovolání
Dovolání je mimořádný opravný prostředek, který směřuje proti pravomocnému
rozhodnutí odvolacího soudu, lze jím napadnout jak rozsudek, tak i usnesení. Je založeno na
principu kasace, tzn. že původní rozhodnutí bude zrušeno, popřípadě změněno. Podání
dovolání se váže na splnění několika podmínek, které jsou stanoveny v §§ 236 – 239 OSŘ a

135

MACKOVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první:
řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, str. 564
136
ŠÍNOVÁ, Renáta In: SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str. 852, srov. NS 21 Cdo 4807/2014
137
MOTTL, Tomáš; VACKOVÁ, Monika In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský
komentář). kniha IV. § 201 – 250l občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené Praha:
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 142

36

jejich splnění zkoumá dovolací soud. Na rozdíl od ostatních opravných prostředků v civilním
sporném řízení, právní úprava dovolání o postavení vedlejšího intervenienta mlčí.
V rámci dovolání existuje § 240 odst. 1 věta první OSŘ, jejímž prvotním smyslem je
ustanovení dvouměsíční lhůty k podání dovolání s tím, že tato lhůta začíná běžet do dvou
měsíců od doručení rozhodnutí dovolacího soudu účastníku (jak bylo zmíněno výše, o
vedlejším intervenientovi se mlčí).138 Z toho lze dovodit, že k podání dovolání je oprávněn
pouze účastník řízení. Soud dovolání podané vedlejším intervenientem odmítne. 139
Tento závěr podpořil i Nejvyšší soud České republiky, který při výkladu ustanovení §
240 použil argumentu e silento legis, z čehož dovodil, že vedlejší intervenient není osobou
subjektivně legitimovanou k podání dovolání. V jednom ze svých rozhodnutí uvedl: „V rámci
úpravy dovolacího řízení stanoví § 240 odst. 1 o. s. ř., že k podání dovolání je oprávněn
(subjektivně legitimován) toliko účastník řízení. Pravidlo uvedené v § 93 odst. 3 o. s. ř., že
vedlejší účastník má v řízení stejná práva a povinnosti jako účastník, kterého v řízení
podporuje, na oprávnění vedlejšího účastníka podat opravné prostředky přímo nedopadá,
nýbrž je toto právo upraveno samostatně v rámci úpravy jednotlivých opravných prostředků.
Možnost vedlejšího účastníka podat odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně upravuje
§ 203 odst. 1 o. s. ř. a legitimaci k podání žaloby na obnovu řízení nebo žaloby pro
zmatečnost řeší § 231 odst. 1 o. s. ř.; o oprávnění podat dovolání zákon mlčí (nezakládá je). Z
uvedeného soudní praxe (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2003, sp.
zn. 25 Cdo 162/2003, publikované pod č. 3/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) i
právní teorie (srov. např. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s.1908) dovozuje, že k podání dovolání proti rozhodnutí
odvolacího soudu vedlejší účastník legitimován není.“ 140 Komentářová literatura dále uvádí,
že absence subjektivní legitimace vedlejšího intervenienta k podání dovolání odpovídá
charakteru tohoto mimořádného opravného prostředku a díky tomu můžeme odůvodnit jeho
užší použití. Vedlejší intervenient nadto vystupuje pouze jako „pomocník ve sporu“ a není
zde důvod, aby byl legitimován k podání tohoto mimořádného opravného prostředku, který
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významně zasahuje do právní jistoty. 141 Judikatura pouze přiznávala vedlejšímu
intervenientovi právo podat dovolání do výroku o náhradě nákladů řízení. Toto právo mu ale
bylo odebráno novelizací OSŘ provedenou zákonem č. 296/2017 Sb., kdy nově není možné
podat dovolání proti rozhodnutí v části týkající se výroku o nákladech řízení. Účast vedlejšího
intervenienta v dovolacím řízení však možná je, jelikož do sporného řízení může vstoupit i
v době kdy probíhá dovolací řízení. Platí však, že právní moc rozhodnutí odvolacího soudu
nebude dotčena. 142
V minulosti byl zastáván názor, že vedlejší intervenient je legitimován k podání
dovolání. Platila však jistá omezení, legitimace vedlejšího intervenienta k podání dovolání
byla omezena tím, že ve vedení sporu je rozhodující stanovisko účastníka, na jehož straně se
řízení účastní (postup podle § 93 odst. 3 věty druhé OSŘ je na místě jen tehdy, jde-li o úkony
týkající se vedení řízení, dokazování apod., nikoli však u procesních úkonů, jimiž se
disponuje s řízením nebo jeho předmětem). Vedlejší intervenient tak byl oprávněn podat
dovolání jen za situace, že účastník řízení tomuto procesnímu úkonu svého „pomocníka ve
sporu“ neodporoval. Vyjádřil-li účastník řízení svůj nesouhlas s dovoláním vedlejšího
intervenienta, popř. s jeho rozsahem nebo důvody, platil závěr, že dovolání bylo podáno zcela
nebo zčásti někým, kdo k jeho podání nebyl oprávněn. 143
Pohled na možnost vedlejšího intervenienta podat dovolání se v průběhu let výrazně
měnil, v současné době je zastáván názor, že jakékoli dovolání, které bylo podáno vedlejším
intervenientem bude považováno za dovolání podané neoprávněnou osobou dle §243c a §218
písm. b) OSŘ. Osobně se přikláním k názoru, že vedlejší intervenient by měl mít právo podat
dovolání. Jak plyne přímo ze zákona vedlejší intervenient má právní zájem na výsledku řízení
a měl by mít k dispozici procesní úkony na obranu proti podané žalobě stejně jako
podporovaný účastník. Argument, že právní úprava dovolání nehovoří o vedlejším
intervenientovi, by neměla omezovat jeho subjektivní legitimaci k podání dovolání.
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5. Rekodifikace civilního práva procesního
V posledních několika měsících probíhají přípravné práce na novém civilním řádu
soudním, který bude mimo jiné obsahovat novou úpravu vedlejší intervence. Nová úprava
vedlejší intervence je inspirována rakousko-německou koncepcí civilního procesu a vrací zpět
některé instituty upravené zákonem č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád. Návrh připravuje
pracovní komise složená z předních odborníků na občanské právo procesní v České republice.
V tuto chvíli je na stránkách https://crs.justice.cz uveřejněn věcný záměr civilního řádu
soudního, ke kterému je možno se vyjadřovat a navrhovat změny. Novou úpravu vedlejší
intervence pak dle návrhu nalezneme v části 1. hlavě II. oddílu 3. Navržené změny mají
odstranit nedostatky dnešní právní úpravy, které byly zejména způsobeny ideologicky
ovlivněným chápáním zásady materiální pravdy v dobách socialistického civilního procesu. 144
Úvodní navrhované ustanovení zní: „Kdo má právní zájem na tom, aby ve sporu
zahájeném mezi jinými osobami uspěla právě jedna z nich, může k ní v tomto sporu
přistoupit.“145.Stávající § 93 OSŘ stanovuje jako podmínku pro vstup do řízení právní zájem
vedlejšího intervenienta na výsledku řízení. Nově bude podmínkou pro vstup do řízení právní
zájem na vítězství ve sporu. Změna vyplývá z toho, že výsledek řízení může být jak příznivý,
tak ale i nepřízniví, proto zákonodárce upřesnil znění zákonné úpravy a navrací se k původní
zákonné úpravě. 146
Druhé ustanovení upravuje vstup vedlejšího intervenienta do řízení a návrh o
nepřípustnosti vedlejší intervence. “Vedlejší intervenient může do řízení vstoupit kdykoliv až
do pravomocného skončení sporu. Na návrh jedné ze stran rozhodne soud, po slyšení této
strany a intervenienta, o přípustnosti intervence. Na postup v řízení to nemá vliv. Proti
usnesení, kterým se intervence připouští, není přípustná stížnost. Dokud rozhodnutí soudu
nenabude právní moci, musí být intervenient přibrán k projednávání věci. Prohlášení o vstupu
do řízení činí intervenient podáním, v němž uvede, v čem spočívá jeho právní zájem na
úspěchu strany, k níž přistupuje; podání se doručí oběma stranám.“ 147 Ve stávající úpravě
podmínky vstupu vedlejšího intervenienta upraveny nejsou. Dále je zde zakotvena pojistka,
aby vedlejší intervenient nemohl být vyloučen z účasti na řízení.
Třetí ustanovení obsahuje zejména úpravu postavení vedlejšího intervenienta v řízení.
„Vedlejší intervenient musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho vstupu do řízení.
144
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Rozhodnutí a podání, která se doručují straně, musí být doručena i jejímu intervenientovi.
Svolí-li obě strany, může intervenient vstoupit do sporu jako strana na místo toho, jejž
podporuje. Na podporu strany, k níž přistoupil, je intervenient oprávněn činit všechny
procesní úkony, pokud neodporují vlastním úkonům této strany.“ 148 Dle rakouského vzoru je
v tomto ustanovení výslovně stanoveno, že vedlejší intervenient musí přijmout stav řízení,
jaký tu je v době jeho vstupu, jedná se o případ tzv. pravidelné vedlejší intervence. Toto
ustanovení má zvýraznit podpůrnou roli vedlejšího intervenienta. Dále jsou zúžena oprávnění
a povinnosti vedlejšího intervenienta, oproti stávající úpravě dle § 93 odst. 3 OSŘ. Co se týče
úpravy nákladů řízení, podle rakouského vzoru, přebírá věcný záměr civilního řádu soudního
obdobná ustanovení. Vedlejší intervenient nebude muset hradit náklady řízení úspěšnému
odpůrci strany, kterou podporuje. Na druhou stranu neúspěšná strana ve sporu bude hradit
náklady jak odpůrci, tak i vedlejšímu intervenientovi. 149
V předešlém ustanovení je mimo jiné řešen případ tzv. pravidelné vedlejší intervence,
následující ustanovení se potom zabývá tzv. nepravidelnou vedlejší intervencí. „Má-li
rozsudek, jehož se žalobce domáhá, mít podle povahy právního vztahu právní účinky i na
právní vztah intervenienta k odpůrci jím podporované strany, má intervenient postavení
nerozlučného společníka.“150 V tomto případě se jedná o tzv. výjimečnou vedlejší intervenci.
Vedlejší intervenient je tak postaven na roveň účastníkovi, kterého podporuje. Platí zde stejné
podmínky jako v případě pravidelné vedlejší intervence, tzn. právní zájem na vítězství jedné
ze stran a také to, že o přípustnosti rozhoduje soud pouze na návrh jedné ze stran. 151
Připravovaná úprava vedlejší intervence je oproti stávající úpravě podrobnější a řeší
některé nejasnosti, které v průběhu let vznikly při aplikaci současného § 93 OSŘ. Civilní řád
soudní čerpá z rakouské právní úpravy, ale inspiruje se například i v zákoně č. 142/1950 Sb.,
občanský soudní řád. Přijetí této úpravy by bylo ku prospěchu všech stran sporných řízeních,
dle mého názoru by došlo k odstranění mnoha problémů, které v současné době vznikají.
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6. Rakouská právní úprava
Při tvorbě nového civilního řádu soudního vycházeli čeští zákonodárci z rakouského
civilního řádu soudního (Gesetz 113/1895, über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten, Zivilprocessordnung, dále jen „ZPO“). V této kapitole bych tak rád
přiblížil, jak rakouský civilní řád soudní definuje vedlejší intervenci a v čem se liší od naší
současné právní úpravy.
Jedním z největších rozdílů je, že ZPO rozděluje vedlejší intervenci na pravidelnou a
výjimečnou. Takovéto rozlišení v současné české právní úpravě chybí, ale mělo by se objevit
v novém civilním řádu soudním. Česká a rakouská právní úprava se potom shoduje v tom, že i
vedlejší intervenient musí splňovat procesní podmínky účastenství.152 Vedlejší intervenient
jedná jménem strany, ke které se v řízení připojil, nestává se však procesní stranou, jelikož má
pouze právní zájem na vítězství jedné ze stran sporu. Proto ani nemůže vznést námitky proti
nárokům, které vyplývají z jeho právního vztahu s protistranou. V případě nedostatku
procesní způsobilosti musí být vedlejší intervenient zastoupen právním zástupcem. Jiná
situace však nastává v případě výjimečné vedlejší intervence. 153
Rakouská právní úprava řeší obdobnou otázku jako česká, a totiž v čem spočívá hlavní
funkce vedlejší intervence. Na jedné straně máme názor, že vedlejší intervenient vykonává
pouze pomocnou funkci, na druhé, že vedlejší intervenient na spor „dohlíží“. Většina
odborníků se přiklání k názoru, že vedlejší intervence plní zejména pomocnou funkci. A to
zejména z toho důvodu, že nelze použít argument, že vedlejší intervenient nemůže být
procesní stranou donucen, aby přispěl k úspěchu ve věci. 154

6.1 Pravidelná vedlejší intervence (die einfache Nebenintervention)
Definice pravidelné vedlejší intervence se shoduje s definicí vedlejší intervence
v připravovaném civilním řádu soudním. Nejedná se však o doslovnou shodu, jelikož
rakouský zákoník uvádí: „Kdokoli, kdo má právní zájem na tom, aby jedna osoba zvítězila ve
sporu probíhajícím mezi jinými osobami, se může k této straně připojit v soudním řízení“. 155
V případě pravidelné vedlejší intervence se jedná o situaci, kdy vedlejší intervenient
vystupuje pouze jako pomocník hlavník strany a rozsudek vydaný na závěr řízení přímo
působí svými účinky pouze na hlavního účastníka, nikoli na vedlejšího intervenienta.
152
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Vedlejší intervenient může provádět některé procesní úkony. Jeho jednání však může
být zmařeno podáním námitky hlavního účastníka. Na druhou stranu, v některých případech
má vedlejší intervenient právo účastnit se řízení stanoveno ex lege. V těchto zákonem
stanovených případech, tak nebude jeho právní zájem na vítězství jedné ze stran
přezkoumáván soudem. 156
Oproti české právní úpravě, musí vedlejší intervenient konkrétně uvést právní zájem,
který má na úspěchu jedné ze stran sporu. Do sporu může vstoupit až do doby před vydáním
konečného rozhodnutí tak, že předloží písemný podnět oběma stranám. Při posuzování
právního zájmu, musí jít stejně jako v české právní úpravě, o zájem právní, tzn. že například
ekonomický zájem není dostačující.157 Současně se tento právní zájem musí vztahovat
k předmětu řízení, pouhý právní zájem na rozhodnutí o nákladech řízení opět nezakládá
vedlejší intervenci.158 Právní zájem musí být současně dostatečně konkrétní, pouhá možnost,
že by rozhodnutí mohlo ovlivnit právní sféru vedlejšího intervenienta taktéž není
dostačující.159 Konkurenceschopnost údajného právního zájmu je poté jedním z formálních
předpokladů pro vstup do řízení.160 V případě, že tento právní zájem nebude shledán jako
dostatečný, dojde k odmítnutí vedlejšího intervenienta během předběžného soudního
přezkumu. Žádost o odmítnutí vedlejšího intervenienta může podat i jedna ze stran sporu.
Soud rozhodne na základě předběžného rozhodnutí po předchozím ústním řízení mezi
vedlejším intervenientem a účastníkem, který podal stížnost. Vedlejší intervenient se poté
může proti takovému rozhodnutí odvolat. V případě, že odvolací soud shledá, že byl vedlejší
intervenient neprávoplatně vyloučen z účasti na řízení, musí být uveden zpět do původního
řízení a jeho procesní úkony nemohou být vyloučeny. 161
Při vstupu do řízení musí vedlejší intervenient přijmout stav řízení, který tu je
v okamžiku jeho vstupu. Může uplatňovat prostředky pro obranu strany, na jejímž vítězství
má právní zájem. Zároveň může poskytovat důkazy a činit další procesní úkony. Limit pro
jeho zásah je dán rámcem procesu; pouze v něm může jednat za hlavní stranu a pouze za
účelem vyhrát ve sporu.162 Jeho procesní úkony jsou právně účinné i pro hlavní stranu, pokud
však nejsou v rozporu s vlastními procesními úkony. Pokud je udělen souhlas oběma
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účastníky řízení, může rovněž vedlejší intervenient vstoupit do řízení jako účastník namísto
strany, na jejímž vítězství má právní zájem. 163
Vzhledem k tomu, že vedlejší intervenient vstupuje do řízení ve svém vlastním zájmu
nese i procesní riziko, že bude nucen hradit náklady řízení. Soud o nákladech řízení rozhoduje
dle toho, zda-li strana podporovaná vedlejším intervenient v řízení uspěla či nikoli. V případě
vítězství ve sporu hradí náklady vedlejšímu intervenientovi odpůrce hlavní strany, pokud však
jím podporovaný účastník ve sporu nezvítězí, je povinen uhradit náklady řízení i vedlejší
intervenient.164

6.2 Výjimečná vedlejší intervence (die streitgenössische Nebenintervention)
Současná česká právní úprava nezná pojem výjimečné vedlejší intervence. Občanský
soudní řád z roku 1950 však tento institut implicitně upravoval, a to tak, že vedlejšímu
intervenientovi bylo přiznáno postavení nerozlučného společníka. Obdobně definuje
výjimečnou vedlejší intervenci rakouský civilní řád, tzn. že o výjimečnou vedlejší intervenci
půjde v případech, kdy vedlejší intervenient stojí v postavení nerozlučného společníka 165 a
rozsudek vzniklý v průběhu řízení působí svými účinky i na vztah vedlejšího intervenienta a
odpůrce hlavní strany, a to v důsledku povahy sporného právního vztahu nebo na základě
právního ustanovení.166 Jelikož rozsudek dopadá svými účinky i na vedlejšího intervenienta,
můžeme na tuto situaci též hledět jako na rozšíření právní moci vydaného rozhodnutí.
Současně platí, že účinky rozsudku musí být právní, tzn. že čistě ekonomické nebo morální
účinky nejsou dostačující. Dochází tak k silnějšímu propojení mezi hlavní stranou a vedlejším
intervenientem. Oproti pravidelné vedlejší intervenci má tedy výjimečný vedlejší intervenient
silnější procesní postavení, a zejména z tohoto důvodu je nutné rozlišovat mezi pravidelnou a
výjimečnou vedlejší intervencí, některé základní požadavky však bez rozdílu platí jak pro
pravidelného vedlejšího intervenienta, tak i pro výjimečného vedlejšího intervenienta.

167

Další významným rozdílem mezi pravidelnou a výjimečnou vedlejší intervencí je ten,
že výjimečný vedlejší intervenient má pravomoc nakládat s předmětem sporu a je oprávněn
činit procesní úkony nezávisle na vůli strany, kterou v řízení podporuje. Odporují-li si úkony
vedlejšího intervenienta a podporované strany, soud posoudí procesní úkony z hlediska jejich
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příznivosti pro řízení.168
Stejně jako pravidelný vedlejší intervenient je i výjimečný vedlejší intervenient
oprávněn podat opravné prostředky (je legitimován i k podání dovolání) 169. Platí však, že po
doručení rozhodnutí běží vedlejšímu intervenientovi vlastní lhůta k podání opravných
prostředků. Jeho právo podat odvolání není omezeno ani v případě, kdy se podporovaná
strana vzdá práva podat odvolání. 170
Výjimečný vedlejší intervenient je po vstupu do řízení povinen hradit náklady spolu se
stranou, kterou v řízení podporuje. Není však povinen hradit náklady, které vznikly před jeho
vstupem do řízení.171

6.3 Oznámení sporu (die Benachrichtigung)
V tomto případě se jedná o situaci, kdy dojde k formálnímu oznámení sporu třetí
osobě prostřednictvím soudu. V případě, že již řízení bylo zahájeno, se nadto v oznámení
stručně vylíčí stav řízení. Jednou z hlavních funkcí tohoto institutu je zejména zabránění
vzniku pozdějších sporů o náhradu škody. V oznámení sporu musí být také uveden právní
zájem, který má strana na oznámení sporu a může obsahovat požadavek na povolení vedlejší
intervence. Pokud třetí osoba prohlásí, že přistupuje do sporu, soud přezkoumá přípustnost
účasti této osoby dle ustanovení o vedlejší intervenci. Oznámení o sporu však nemá vliv na
průběh procesu.172
Současná rakouská úprava vedlejší intervence je oproti české úpravě rozsáhlejší.
Upravuje instituty, které náš právní řád nezná (viz. např. pravidelná a výjimečná vedlejší
intervence) a výslovně upravuje některé situace, které v našem právním řádu upraveny nejsou.
V praxi tak vzniká méně problémů a nejasností v případě vstupu vedlejších intervenientů do
řízení. Připravovaný civilní řád soudní je inspirován rakouským civilním řádem soudním, tzn.
že v případě jeho přijetí budou i do našeho právního řádu zavedeny instituty již používané
v Rakousku. V souhrnu by to znamenalo, že bychom se tak zbavili některých nejasností, které
momentálně panují okolo aplikace ustanovení o vedlejší intervenci.
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Závěr
V mé diplomové práci jsem definoval základní pojmy účastenství, přiblížil jsem
historický vývoj institutu vedlejší intervence a předpoklady, za kterých k ní může být
přistoupeno. Dále jsem vytyčil hlavní problémy, se kterými se setkáváme při aplikaci
ustanovení § 93 OSŘ, zejména se jedná o problematiku postavení vedlejšího intervenienta
v řízení před soudem I. stupně či jeho legitimaci k podávání opravných prostředků. Na závěr
práce jsem zmínil změny obsažené v připravovaném návrhu civilního řádu soudního a provedl
jsem krátké porovnání s rakouskou právní úpravou.
Hlavní cílem mé diplomové práce bylo komplexně představit institut vedlejší
intervence a upozornit na mezery v právní úpravě, které způsobují vznik rozdílů v
rozhodování soudů. Mým záměrem bylo také přiblížit zahraniční právní úpravu, v tomto
případě rakouské právo, které obsahuje ucelenější úpravu tohoto institutu a je jedním ze vzorů
pro rekodifikaci našeho civilního práva procesního.
Při studiu tohoto institutu bylo zjištěno, že při aplikaci § 93 OSŘ stále vystupují
otázky, které nejsou jednoznačně řešeny a odborná veřejnost má na jejich řešení různé názory.
Rakouské civilní právo procesní má v tomto směru podrobnější úpravu, zejména rozlišuje
vedlejší intervenci na pravidelnou a výjimečnou. Díky tomu se předchází vzniku některých
nesrovnalostí, které lze nalézt v našem právním řádu. I tato úprava však není zcela
bezproblémová, stále se kupříkladu řeší problematika náhrady nákladů řízení, kdy existuje
několik teorií, které mají na hrazení nákladů vedlejším intervenientem rozdílný pohled.
Vzhledem k tomu, že se v současné době pracuje na novém civilním řádu soudním,
věřím, že je zde další prostor pro studium tohoto institutu, jelikož změny právní úpravy jsou
výrazné. Zejména z pohledu zavedení výjimečné vedlejší intervence, která se do našeho
právního řádu navrací a inspiruje se zahraničními právními úpravami.
Mám za to, že se mi podařilo upozornit na různé teorie aplikace vedlejší intervence a
díky tomu naplnit cíl mé diplomové práce. Má práce je dle mého názoru specifická v tom, že
v současné době neexistuje mnoho odborných prací, které by v takovém rozsahu řešily
vedlejší intervenci.
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Abstrakt
Vedlejší intervence
Diplomová práce se věnuje institutu vedlejší intervence, jeho definici, problematice
výkladu ustanovení upravující vedlejší intervenci a porovnání s rakouskou právní úpravou.
První kapitola obecně definuje účastenství, zejména způsobilost být účastníkem řízení
či procesní způsobilost. Dále obsahuje stručnou definici hlavní intervence a její rozdíly oproti
vedlejší intervenci. Následující kapitola pojednává a vývoji právní úpravy tohoto institutu.
Třetí kapitola definuje vedlejší intervenci a její přípustnost, tzn. veškeré podmínky, které musí
být splněny, aby mohlo dojít ke vstupu vedlejšího intervenienta do řízení. Jádrem diplomové
práce je čtvrtá kapitola, kde se autor snaží vystihnout hlavní problémy právní úpravy, zejména
a nikoli jen postavení vedlejšího intervenienta v řízení před soudem prvního stupně či v řízení
o opravných prostředích. Předposlední kapitola přibližuje chystané změny v úpravě vedlejší
intervence v připravovaném civilním řádu soudním. V závěrečné kapitole autor stručně
porovnává českou právní úpravu s rakouskou právní úpravou.
Výsledkem studia toho institutu je zjištění, že stručnost právní úpravy vedlejší
intervence způsobuje výkladové problémy, kdy v různých řízeních dospívá soud k odlišným
závěrům. Změnu by mohla přinést chystaná rekodifikace, které se mimo jiné inspiruje
rakouskou právní úpravou, která je oproti naší rozsáhlejší a podrobnější.
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Abstract
Secondary intervention
The diploma thesis deals with the concept of secondary intervention, its definition, the
issue of interpretation of the provision governing secondary intervention and comparison with
Austrian legislation.
The first chapter generally defines participation, in particular the capacity to be a party
to proceedings or procedural capacity. It also contains a brief definition of the main
intervention and its differences from the secondary intervention. The following chapter deals
with the development of the legal regulations of this institute. The third chapter defines
secondary intervention and its admissibility; any conditions which must be satisfied in order
for the intervener to intervene in the proceedings. The core of the thesis is the fourth chapter,
where the author tries to describe the main problems of the legal regulation, especially and not
only the position of secondary intervention in proceedings before the court of first instance or
in proceedings on remedies. The penultimate chapter describes forthcoming changes in the
regulation of secondary intervention in the upcoming Civil Procedure Code. In the final
chapter the author briefly compares the Czech legislation with the Austrian legislation.
The outcome of studying this institute is a conclusion that the brevity of the secondary
intervention legislation gives rise to problems of interpretation where the court reaches
different conclusions in different proceedings. The planned recodification, which is, inter alia,
inspired by Austrian legislation, which is more extensive and detailed than ours, could bring a
change.
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