
Změny v osobách účastníků řízení v nalézacím řízení sporném 

 

Abstrakt 

 

Předmětem zkoumání diplomové práce jsou změny, které mohou nastat v osobách účastníků 

řízení v nalézacím řízení sporném. Hlavní pozornost je proto přirozeně soustředěna na 

nalézací řízení sporné, nicméně v práci jsou zařazeny i pasáže týkající se nalézacího řízení 

nesporného. Je tomu tak proto, že obě řízení spadají pod stejný druh civilního procesu - 

nalézací řízení. Vykazují tak v některých ohledech shodné znaky, nicméně pro jejich odlišný 

účel je nutné, navzájem je zřetelně vymezit a odlišit. 

 

Práce má za cíl postihnout změny v osobách účastníků sporného řízení komplexně. Proto je 

v práci popsána a kriticky zhodnocena účinná právní úprava, upozorněno na její nedostatky a 

navrženy možné legislativní změny de lege ferenda. Předmětem zkoumání je též judikatura 

tuzemských soudů týkající se této problematiky. Na její závěry je na některých místech 

odkazováno, kdežto v určitých případech jsou judikatorní závěry podrobovány kritice. 

 

Jelikož se práce týká především účastníků řízení, je v první části práce vymezeno, kdo je 

účastníkem sporného řízení, a také jsou rozebrány předpoklady účastenství. Druhá část pak 

obsahuje historický exkurz, který se zabývá vývojem institutů umožňujících změny v osobách 

účastníků řízení v kodexech civilního práva procesního od vzniku československého státu až 

do současnosti. V třetí části práce je pak analyzována účinná právní úprava, přičemž těžiště 

pozornosti spočívá na institutech, které změnu v osobách účastníků sporného řízení umožňují. 

Těmi jsou: přistoupení účastníka, záměna účastníků, procesní nástupnictví při ztrátě 

způsobilosti být účastníkem a procesní nástupnictví při singulární sukcesi. V dalších 

kapitolách třetí části jsou řešeny modality účastenství ve sporném řízení, kterými jsou 

společenství účastníků, hlavní a vedlejší intervence, u kterých lze rozeznat specifické případy 

změn v osobách účastníků sporného řízení. Dvě kapitoly této části jsou věnovány změnám 

v osobách účastníků řízení v řízení nesporném a řízení podle části páté zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád. Poslední kapitola práce pak vyvozuje ze získaných poznatků návrhy 

legislativních změn v předmětné oblasti de lege ferenda. 

 

Klíčová slova:  

účastníci řízení, změna, sporné řízení 


