
UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta  

 

 

Daniela Zdražilová  

 

 

 

Dispoziční zásada a její omezování v civilním 

řízení soudním 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 

Katedra občanského práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 07.06.2020 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, že všechny 

použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 190 221 znaků 

včetně mezer.  

 

            

  

V Praze dne 07.06.2020  Daniela Zdražilová 



 

3 

 

 

Poděkování 

Mé poděkování patří panu JUDr. Bohumilu Dvořákovi, Ph.D., LL.M. za odborné vedení 

diplomové práce, podnětné rady, cenné připomínky a motivaci k dalšímu studiu.  



 

4 

 

 

Obsah 
Obsah ......................................................................................................................... 4 

I. Úvod .......................................................................................................................... 5 

II. Dispoziční zásada v civilním řízení soudním ........................................................... 9 

1. Dispoziční zásada .................................................................................................. 9 

2. Vztah dispoziční zásady a jiných zásad .............................................................. 13 

2.1. Zásada projednací ......................................................................................... 14 

2.2. Zásada oficiality ........................................................................................... 15 

2.3. Koncentrace řízení ........................................................................................ 16 

2.4. Zásada autonomie vůle ................................................................................. 17 

3. Historický vývoj dispoziční zásady..................................................................... 19 

III. Omezování dispoziční zásady v civilním řízení soudním .................................... 29 

1. Omezování dispoziční zásady ve vztahu k dispozičním úkonům žalobce .......... 30 

1.1. Žaloba ........................................................................................................... 30 

1.1.1. Určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky ................................. 31 

1.1.2. Prokurátorské žaloby ............................................................................. 36 

1.2. Zpětvzetí žaloby ........................................................................................... 39 

1.2.1. Fikce zpětvzetí návrhu ........................................................................... 47 

1.3. Změna žaloby ............................................................................................... 50 

2. Omezování dispoziční zásady ve vztahu k dispozičním úkonům žalovaného .... 53 

2.1. Uznání nároku .............................................................................................. 54 

2.1.1. Fikce uznání nároku ............................................................................... 57 

2.1.2. Rozsudek pro zmeškání ......................................................................... 63 

2.2. Platební rozkaz ............................................................................................. 66 

3. Omezování dispoziční zásady ve vztahu k dispozičním úkonům účastníků ....... 68 

3.1. Soudní smír ................................................................................................... 68 

3.2. Opravné prostředky ...................................................................................... 70 

IV. Závěr ..................................................................................................................... 77 

V. Seznam použitých zdrojů ....................................................................................... 80 

1. Seznam použité literatury .................................................................................... 80 

2. Seznam použitých článků .................................................................................... 81 

3. Seznam použitých internetových zdrojů ............................................................. 83 

4. Seznam použitých právních předpisů .................................................................. 83 

5. Seznam použité judikatury .................................................................................. 84 

6. Zahraniční literatura ............................................................................................ 84 

VI. Abstrakt v českém jazyce ..................................................................................... 86 

VII. Abstract in English .............................................................................................. 87 



 

5 

 

 

I. Úvod 

 Občanské právo procesní je tvořeno systémem procesních zásad, které se podílí 

na utváření charakteru civilního procesu a odlišují ho tak od procesů jiných, přičemž 

zároveň plní funkci interpretační, aplikační a normotvornou. Ke klíčovým zásadám 

civilního řízení, zejména pak řízení sporného, patří zásada dispoziční, která přenechává 

účastníkům řízení oprávnění disponovat řízením a jeho předmětem, a právě účastníci jsou 

z tohoto důvodu označováni za pány sporu. V současné právní úpravě civilního řízení 

soudního však nalezneme řadu problematických oblastí, ve kterých dochází k omezování 

dispoziční zásady, a to zejména s cílem urychlit řízení. Takové jednání je zjevně 

nežádoucí a v některých případech dokonce v rozporu s ústavním pořádkem. Z tohoto 

důvodu je třeba věnovat významu dispoziční zásady v civilním soudním řízení zvýšenou 

pozornost.  

Tak činím v první části práce, která je věnována zejména teoretickému vymezení 

dispoziční zásady, jejímu významu v civilním procesu a vztahu k jiným vůdčím zásadám 

v civilním řízení soudním, včetně hmotněprávní zásady autonomie vůle subjektů. 

Procesní zásady tak, jak je známe dnes, jsou výsledkem dlouhého historického vývoje, a 

proto je, dle mého názoru, vhodné věnovat pozornost i jejich historickým souvislostem. 

V různých etapách našich dějin byl dispoziční zásadě přikládán různý význam. Můžeme 

tak hovořit o době jejího rozkvětu od přelomu 19. a 20. století za dob rakouské právní 

úpravy civilního řízení, jakož i o době totalitního režimu, který dispoziční zásadu spolu 

se zásadou projednací upozaďoval s cílem umožnit totalitnímu státu zasahovat do 

soukromoprávních poměrů svých občanů. V současné době je stále účinný občanský 

soudní řád z doby totalitní, i když plný novelizací snažících se napravit prohřešky 

předchozího období, a to nejen vůči dispoziční zásadě. Vzhledem k této skutečnosti je 

občanský soudní řád často předmětem kritiky, neboť četné novelizace jsou dosti podrobné 

a mnohdy působí nahodilým dojmem. Již od rekodifikace občanského zákoníku v roce 

2012 se vyzdvihovala nutnost přijetí také nové úpravy civilního řízení soudního, avšak 

k prvnímu kroku k přijetí nového zákona došlo až v roce 2016, kdy započaly práce na 

přípravě věcného záměru nového civilního řádu soudního. Jako inspirační zdroj pro nový 

civilní řád soudní slouží rakouská úprava civilního procesu, která se drží zmíněné úpravy 
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z přelomu 19. a 20. století a dispoziční zásada zde představuje jeden z hlavních pilířů 

právní úpravy. 1  

 Druhá část práce je již věnována jednotlivým institutům civilního řízení soudního, 

v rámci kterých dochází k omezování dispoziční zásady. Tato část je rozdělena na tři 

hlavní kapitoly, které se postupně věnují omezování dispoziční zásady ve vztahu 

k dispozičním procesním úkonům žalobce a žalovaného, a dále jejímu omezování ve 

vztahu k dispozičním úkonům, které mohou činit obě strany řízení. Pozornost je věnována 

nejprve dispozičním procesním úkonům žalobce, ve kterých k omezování dispoziční 

zásady dochází. Prvním dispozičním úkonem, kterým se řízení začíná, je žalobcův návrh 

na zahájení řízení a je tedy vhodné začít tímto úkonem také pojednání o omezování 

dispoziční zásady. Ačkoliv je podání žaloby účastníkem řízení typickým znakem 

dispoziční zásady, lze i zde v širších souvislostech spatřovat omezování dispoziční 

zásady, neboť podání žaloby a v ní vymezený předmět řízení se pojí s 

mnohdy kritizovaným určitým způsobem vypořádání vztahu mezi účastníky, při němž 

k omezování dispoziční zásady dochází. Je třeba se pozastavit i nad dispozičním 

procesním úkonem zpětvzetí návrhu na zahájení řízení žalobcem, respektive zákazem 

zpětvzetí žaloby tak, jak je poměrně nově upraveno v ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „o. s. ř.“ 

či „občanský soudní řád“), neboť toto ustanovení spustilo vlnu kritiky právě z důvodu 

omezování dispoziční zásady. Současně se zpětvzetím návrhu na zahájení řízení je nutné 

také zmínit fikci zpětvzetí návrhu žalobcem, při které dochází k fingování procesního 

úkonu žalobce. V neposlední řadě je pozornost věnována dispozičnímu procesnímu 

úkonu umožňujícímu změnu žaloby. Kritika v této oblasti se obecně týká zejména 

nutnosti schválení dispozičního procesního úkonu soudem, což dispoziční zásadu značně 

deformuje.  

Druhá hlavní kapitola se věnuje omezování dispoziční zásady ve vztahu 

k dispozičním procesním úkonům žalované strany jako je uznání žalobního nároku nebo, 

lépe řečeno, částečné uznání nároku a následné vydání či nevydání rozsudku pro uznání. 

Pozornost je dále zaměřena na velmi diskutovanou fikci dispozičních úkonů – fikci 

uznání nároku žalovaným. Zavedení fikce uznání nároku do našeho občanského soudního 

řádu rozpoutalo diskusi o vhodnosti daného institutu ve vztahu k základním zásadám 

 
1 Justice.cz, Civilní řád soudní: Věcný záměr civilního řádu soudního [online]. Praha: Ministerstvo 

spravedlnosti ČR, 2017 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/. 
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civilního procesu, a to mimo zásadu dispoziční také například ve vztahu k zásadě rovnosti 

stran řízení. Touto problematikou se mnohokrát zabýval i Ústavní soud, avšak jeho 

poslední závěry nejsou ve vztahu k dispoziční zásadě příliš pozitivní. Také při vydání 

platebního rozkazu se za určitých okolností můžeme setkat s omezováním dispoziční 

zásady. Děje se tomu tak při podání odporu proti platebnímu rozkazu pouze jedním z více 

žalovaných za situace, kdy společenství účastníků na straně žalované tvoří samostatné, 

nikoli nerozlučné společenství. Občanský soudní řád však rozdíly mezi samostatným a 

nerozlučným společenstvím nereflektuje. 

V rámci kapitoly věnující se dispozičním procesním úkonům, které náležejí jak 

žalobci, tak žalovanému, je rozebrán soudní smír a opravné prostředky. Institut soudního 

smíru je ve vztahu k dispoziční zásadě institutem zcela ojedinělým, neboť se jedná o 

jediný dispoziční úkon, kterým je disponováno s předmětem řízení, a zároveň jde o 

dispoziční procesní úkon, ke kterému je třeba společného konání obou stran řízení. I přes 

jeho jedinečnost mezi dispozičními úkony se však současná úprava soudního smíru 

dostává do rozporu s dispoziční zásadou. Řízení o opravných prostředcích je stejně jako 

řízení prvoinstanční vystavěno na dispoziční zásadě a stejně jako v prvoinstančním řízení 

i zde nalezneme množství prvků dispoziční zásadu omezujících.  

Některé instituty kritizované pro omezování dispoziční zásady jsou srovnávány se 

slovenskou právní úpravou. Je tak činěno zejména z toho důvodu, že právní úprava 

v České republice a na Slovensku byla po dlouhou dobu totožná a po roce 1993 oba státy 

ponechaly úpravu civilního řízení soudního na občanském soudním řádu z roku 1963. 

V roce 2015, s účinností od 1. července 2016, byl však na Slovensku přijat nový zákon č. 

160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok, (dále jen jako „c. s. p.“ či „civilný sporový 

poriadok“), který nahradil zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok. Dle 

důvodové zprávy k civilnému sporovému poriadku byla nová právní úprava civilního 

řízení nutná, a to zejména z důvodu mnohých novelizací starého zákona, které jej činily 

nepřehledným a nedostatečným. Nová právní úprava byla navíc přijímána s cílem 

poskytovat rychlou a spravedlivou ochranu subjektivních práv.2 Jako inspirační zdroj pro 

nový slovenský civilný sporový poriadok posloužil civilní soudní řád z roku 18953, který 

 
2 Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok: Dôvodová správa - všeobecná časť [online]. Národná 

rada Slovenskej republiky, 2020. [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=408704. 
3 LUKÁČIKOVÁ, Petra, ZÁMOŽÍK, Jozef. Vývojové tendencie princípov civilného procesu po 

rekodifikácii civilného práva procesného. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 

2016. ISBN 978-80-224-1568-2. str. 22-23. 
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kladl důraz na význam dispoziční zásady v civilním řízení soudním. Civilný sporový 

poriadok se tedy shodně s civilním soudním řádem z roku 1895 hlásí k dispoziční zásadě 

jako jednomu z vůdčích principů, na kterých je civilný sporový poriadok vystaven (čl. 7 

c. s. p.). 

Cílem druhé části práce je zejména poukázat na množství institutů porušujících 

dispoziční zásadu, zhodnotit důvody, pro které k omezování dispoziční zásady 

v jednotlivých dispozičních úkonech dochází, a dále posoudit, zda je dané omezování 

nezbytné, či zda by bylo vhodné a možné využít jiného řešení tak, aby k omezování 

dispoziční zásady nedocházelo a ona tak plně dostála své nenahraditelné funkce 

v civilním řízení soudním. 
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II. Dispoziční zásada v civilním řízení soudním 

 Každé právní odvětví je vystaveno na systému historicky formovaných zásad 

(rovněž označované jako právní principy), které napomáhají dané právní odvětví 

formovat v souladu s jeho hlavním cílem. Právní zásady rovněž slouží při aplikaci a 

tvorbě právních norem. Civilní proces není výjimkou, neboť základní zásady i zde plní 

důležitou úlohu jak v otázkách organizační struktury soudnictví, tak v soudním řízení 

jako takovém. Základní zásady civilního procesu lze dělit na dvě hlavní skupiny. První 

z nich je tvořena zásadami, které jsou společné jak pro proces civilní, tak pro proces 

trestní a ve svém souhrnu tyto zásady vytváří právo na spravedlivý proces. Tato skupina 

zásad je označována jako principy řádného fungování justice. Druhá skupina základních 

zásad se již týká výhradně civilního řízení soudního a obsahuje teorií vytvořené dvojice 

principů opačného významu, označované jako odvětvové principy civilního procesu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dvojice opačného významu je zřejmé, že charakter 

procesu bude dán předně tím, jaká zásada z dané dvojice bude v konkrétním procesu 

dominovat. Do této druhé skupiny zásad řadíme také zásadu dispoziční.4  

1. Dispoziční zásada 

 Jedna ze základních zásad civilního procesu, na kterých je postaveno české civilní 

řízení soudní, je zásada dispoziční. Její význam se projevuje zejména v civilním řízení 

sporném, kde spolu se zásadou projednací tvoří základní charakter, který je pro civilní 

řízení sporné typický a odlišuje jej tak od civilního řízení nesporného, ve kterém dominuje 

zásada oficiality. Obsahem dispoziční zásady je dispozice řízením (podání návrhu na 

zahájení řízení, zpětvzetí návrhu, změna návrhu atd.) a dispozice předmětem řízení, tj. 

subjektivním právem účastníka řízení (uzavření soudního smíru účastníky řízení). 

Účastníkům je umožněno disponovat řízením a předmětem řízení prostřednictvím 

dispozičních procesních úkonů.5  

 Winterová upozorňuje na to6, že někteří autoři, i přes uvedené rozlišování 

dispozice řízením a dispozice předmětem řízení, zastávají názor, že se jedná o věc 

 
4 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 62-63. 
5 STAVINOHOVÁ, Jaruška, LAVICKÝ, Petr. Základy civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita, 

2009. Edice učebnic [právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně]. ISBN 978-80-210-5062-4, str. 

25. 
6 WINTEROVÁ, Alena. Úvaha nad pojetím dispoziční zásady v občanském právu procesním. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1976, 22(2), 107-123. ISSN 0323-0619, str.108. 
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totožnou, tedy že pokud je disponováno řízením, je zároveň disponováno i s předmětem 

řízení. Například Hrdlička k této problematice uvádí: „Přitom nelze tyto dvě stránky 

dispoziční zásady oddělovat, neboť v procesu nelze si představit řízení bez jeho předmětu 

a předmět bez řízení, takže jedna s druhou těsně souvisí.“7 Citované tvrzení by 

znamenalo, že procesní úkon učiněný v rámci civilního řízení, kterým je disponováno 

řízením, má vliv na subjektivní hmotné právo, neboť předmětem řízení je právě ono 

subjektivní právo, které existuje v oblasti hmotněprávní. Návrh na zahájení řízení, jako 

dispoziční procesní úkon žalobce, kterým se řízení začíná, představuje bezesporu 

dispozici s řízením, avšak právě v podání návrhu na zahájení řízení je mnohdy spatřována 

i dispozice s předmětem řízení. Je tomu tak z toho důvodu, že právě žaloba určuje, čeho 

přesně se bude dané řízení týkat, tedy co bude jeho předmětem. Tomuto závěru však nelze 

přisvědčit, neboť dispozice předmětem řízení představuje dispozici subjektivním právem, 

jak bylo uvedeno shora, a toto je třeba mít stále na paměti, stejně jako rozlišování práva 

procesního a práva hmotného, přičemž právě nerozlišování procesního a hmotného práva 

je zde zárodkem ztotožňování dispozice řízením s dispozicí předmětem řízení. 

Předmětem řízení, se kterým lze disponovat, je právě ono subjektivní hmotné právo, 

zatímco předmět řízení v procesním smyslu je vymezen žalobou. Podání žaloby 

představuje pouze uplatnění práva na soudní ochranu tohoto subjektivního práva 

v rozsahu jeho porušení či omezení v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „obč. zák.“ či „občanský 

zákoník), avšak se samotným subjektivním hmotným právem zde nakládáno není. Stejně 

tak například vzetí žaloby zpět v průběhu řízení, ať již v plném či částečném rozsahu, se 

subjektivního práva nikterak nedotýká, neboť to v hmotněprávní rovině existuje beze 

změny. Tento dispoziční procesní úkon pouze upravuje rozsah žalobcem požadované 

ochrany subjektivního práva soudem, zužuje předmět řízení v procesním smyslu a 

ovlivňuje tak další postup v řízení. Dispozičních procesních úkonů, kterými je nakládáno 

řízením, existuje celá řada, avšak výkon žádného z nich se neodráží v oblasti hmotného 

práva, nelze u nich tedy současně shledat i dispozici s předmětem řízení.8 

 Situace je však poměrně odlišná, zaměříme-li se na problematiku z opačného 

pohledu a položíme-li si otázku, zdali v případech, kdy je disponováno s předmětem 

 
7 HRDLIČKA, Jindřich. Dispoziční zásada v novém občanském soudním řádu (se zvláštním zřetelem na 

ustanovení § 153, odst. 2 o. s. ř.). Právník. 1965, č. 2, str. 134. 
8 WINTEROVÁ, Alena. Úvaha nad pojetím dispoziční zásady v občanském právu procesním. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1976, 22(2), 107-123. ISSN 0323-0619, str.116. 
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řízení není současně disponováno také řízením jako takovým. Dispoziční procesní úkon, 

kterým je disponováno s předmětem řízení, je v současné právní úpravě civilního řízení 

soudního pouze jediný, a to uzavření soudního smíru účastníky řízení. Soudní smír 

představuje specifickou situaci civilního řízení, kdy soud řízení končí usnesením na 

základě dohody účastníků řízení. Tento dispoziční úkon obsahuje jednak stránku 

materiální, jednak stránku formální. Materiální stránka soudního smíru je představována 

daným hmotněprávním úkonem účastníků řízení, kterým je dohoda o předmětu sporu. 

Jedná se tedy o dispozici subjektivním hmotným právem, která zároveň představuje i 

dispozici předmětem řízení. Na materiální stránku soudního smíru následně navazuje 

stránka formální, která spočívá v procesním úkonu soudu, kterým soud daný soudní smír 

schvaluje usnesením. Soud však soudní smír schválí pouze v případě, je-li v souladu 

s právními předpisy. Řízení se tímto usnesením o schválení soudního smíru končí. Lze 

tedy učinit závěr, že zákonem předvídaný hmotněprávní úkon, v tomto případě dohoda o 

předmětu řízení, má za splnění dalších zákonem stanovených podmínek vliv na celkový 

průběh řízení, jinak řečeno, že je-li disponováno předmětem řízení, je zároveň 

disponováno i samotným řízením.9  

 Ze shora uvedeného zjištění, že při dispozici předmětem řízení je zároveň 

disponováno řízením, však nelze učinit závěr, že dispozice řízením a dispozice 

předmětem řízení jsou úkony totožné a není třeba dbát jejich rozlišování, když tedy první 

automaticky doprovází druhé a naopak. Jak je shora uvedeno, dispozice předmětem řízení 

je obsažena pouze v jediném dispozičním procesním úkonu, zatímco všechny ostatní 

dispoziční procesní úkony představují dispozici řízením. K tomuto Winterová uvádí: 

„Zdá se tedy, že podstatu dispoziční procesní zásady lze spatřovat v dispozici řízením, tj. 

dovolání či nedovolání se ochrany pro porušené nebo ohrožené subjektivní právo, ve 

stanovení rozsahu této ochrany, ve vzdání se této ochrany, v požadavku přezkoumání 

rozsudku I. instance v odvolacím řízení atd.“10.  

 Dispoziční zásada je obecně spojována zejména s civilním řízením sporným, 

neboť právě zde mají účastníci řízení nejširší možnost dispozice řízením a dispozice 

předmětem řízení, projevy dispoziční zásady však nalezneme i v jiných typech řízení. 

Jako hlavní projevy dispoziční zásady v civilním řízení jsou uváděny vázanost soudu 

 
9 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 292. 
10 WINTEROVÁ, Alena. Úvaha nad pojetím dispoziční zásady v občanském právu procesním. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1976, 22(2), 107-123. ISSN 0323-0619, str.117. 
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žalobou a s tím související zákaz přiznat žalobci něco jiného či mu přisoudit více nebo 

méně, než co ve své žalobě požaduje, neboť právě žalobce je tím, kdo iniciuje zahájení 

řízení na ochranu svého soukromého práva, žalobou vymezuje předmět řízení a uplatňuje 

konkrétní nárok vůči žalované straně.11 Uvedené projevy dispoziční zásady jsou vůdčími 

také v řízení o opravných prostředcích. Zda je tento projev dispoziční zásady v civilním 

soudním řízení striktně dodržován bude rozebráno v druhé části práce.  

 Jak již bylo uvedeno shora, konkrétním projevem dispoziční zásady jsou 

dispoziční procesní úkony a je tedy na místě věnovat v tomto bodě alespoň pár slov 

procesním úkonům obecně. Jedná se o právní úkony subjektů řízení, především účastníků 

řízení a soudu, upravené procesním právem, se kterým právo spojuje procesní účinky, 

tedy vznik, změnu a zánik procesněprávního poměru. Procesní úkony jsou tedy takové 

úkony, které mají vliv na dané řízení od jeho zahájení po rozhodnutí ve věci.12 

 Procesní úkony, jakožto veřejnoprávní akty, lze dle svého významu a shora 

uvedené charakteristiky přirovnat k právnímu jednání v oblasti soukromého práva, které 

upravuje občanské právo hmotné. Je však třeba zdůraznit hlavní rozdíl mezi nimi, kterým 

je jejich samostatnost/nesamostatnost. Hlavní zásadou občanského hmotného práva je 

zásada autonomie vůle, která ponechává na vůli osob, např. zda se budou smluvně vázat, 

jak naloží se svým vlastnickým právem, a to nejen během svého života, ale i pro případ 

své smrti. K omezování autonomie vůle osob dochází jen výjimečně, a to vždy pouze ze 

zákonných důvodů. Naproti tomu procesní úkony lze konat pouze v rámci 

civilněprocesních vztahů13, jedná se tedy pouze o dílčí složku, která civilní proces 

ovlivňuje, avšak samostatně bez civilněprocesních vztahů se procesní úkony neuplatní.14  

 Z obecných principů civilního soudního řízení plyne, že řízení má probíhat účelně 

a bez zbytečných průtahů.15 Z tohoto důvodu je přístup k procesním úkonům odlišný od 

přístupu k právnímu jednání v rámci hmotného práva. Zatímco v hmotněprávních 

vztazích se u každého právního jednání zkoumá vůle jednajícího subjektu (tzv. teorie 

vůle), procesní úkony jsou postaveny na tzv. teorii projevu. Vůlí spojenou s procesními 

 
11 SVOBODA, Karel, ŠÍNOVÁ Renáta, HAMUĽÁKOVÁ Klára. Civilní proces: obecná část a sporné 

řízení. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-279-3, str. 29. 
12 WINTEROVÁ, Alena. Úvaha nad pojetím dispoziční zásady v občanském právu procesním. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1976, 22(2), 107-123. ISSN 0323-0619, str.109. 
13 DVOŘÁK, Bohumil. Procesní úkony stran řízení. Právní rozhledy. Rok 2018, č. 3, str. 85. 
14 WINTEROVÁ, Alena. Úvaha nad pojetím dispoziční zásady v občanském právu procesním. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1976, 22(2), 107-123. ISSN 0323-0619, str. 110. 
15 Ustanovení § 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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úkony, resp. jejími vadami se soud nezabývá. Pokud by bylo na soudu, aby každý 

procesní úkon účastníků řízení podrobil zkoumání, zda jím projevená vůle je vážná, 

prosta omylu a svobodná, vedlo by to k nesmyslnému prodlužování řízení a tím mnohdy 

i k maření účelu civilního procesu, kterým je ochrana subjektivního práva.16 

 Z těchto důvodů procesní úkony nemůže postihovat neplatnost tak, jak je tomu u 

právních jednání17, avšak dispoziční procesní úkon může být stižen neúčinností, pokud je 

k jeho účinnosti třeba souhlasu soudu a tento souhlas není dán. Neúčinný procesní úkon 

potom nevyvolává zamýšlené účinky.18 Ona nutnost schválení dispozičního procesního 

úkonu ze strany soudu je zdůvodňována hospodárností a rychlostí řízení (např. u změny 

žaloby), avšak na druhou stranu omezuje dispoziční zásadu a zbytečně ji deformuje. Tato 

problematika bude podrobněji rozebrána na konkrétním příkladu ve druhé části práce. 

I přesto, že je dispoziční zásada vůdčím principem, který formuje české civilní 

řízení soudní, nejedná se o zásadu absolutní. V rámci civilního řízení soudního narážíme 

na několik ustanovení, která dispoziční zásadu omezují, a to buď pro povahu věci 

(nemožnost uzavřít soudní smír), či pro hospodárnost řízení (nutnost schválení 

dispozičního procesního úkonu účastníka soudem pro jeho účinnost).19 Je zřejmé, že 

některá omezení jsou nutná pro zachování hlavního účelu civilního řízení soudního, avšak 

mnohdy dochází k omezování dispoziční zásady, aniž by toto omezení dispozičních 

oprávnění účastníků řízení bylo přiměřeně vyváženo. 

 

2. Vztah dispoziční zásady a jiných zásad 

 Dispoziční zásada je bezpochyby jednou z klíčových zásad civilního procesu, 

avšak i přes své jedinečné postavení nikdy nevystupuje v civilním řízení soudním 

naprosto sama. Systém základních procesních zásad je systémem provázaným, silně 

ovlivněným historickým vývojem, a proto v něm lze spatřovat vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými zásadami, přičemž některé nemusí být tolik patrné jako ostatní. Dispoziční 

zásada je v první řadě neodmyslitelně spojena se zásadou oficiality, neboť tyto zásady 

 
16 WINTEROVÁ, Alena. Úvaha nad pojetím dispoziční zásady v občanském právu procesním. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1976, 22(2), 107-123. ISSN 0323-0619, str. 109-110. 
17 Viz. Ustanovení § 580 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
18 WINTEROVÁ, Alena. Úvaha nad pojetím dispoziční zásady v občanském právu procesním. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1976, 22(2), 107-123. ISSN 0323-0619, str. 110. 
19 SVOBODA, Karel, ŠÍNOVÁ Renáta, HAMUĽÁKOVÁ Klára. Civilní proces: obecná část a sporné 

řízení. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-279-3, str. 30. 



 

14 

 

 

tvoří jednu z dvojic odvětvových principů civilního procesu a jedná se tedy o dvojici 

zásad opačného významu, které se vzájemně v různé míře doplňují s ohledem na daný 

druh civilního řízení. Druhou zásadou, která jde ruku v ruce se zásadou dispoziční, je 

zásada projednací, přičemž právě tyto dvě zásady společně tvoří základ civilního 

sporného řízení. I v principu legálního pořádku, lépe řečeno v prvcích koncentrace řízení, 

kterými je doplněn princip jednotnosti řízení v civilním sporném řízení, lze vypozorovat 

vazbu na zásadu dispoziční, a to zejména v omezení možnosti změny návrhu na zahájení 

řízení. Dále je vhodné věnovat pozornost i vzájemnému vztahu procesněprávní zásady 

dispoziční a hmotněprávní zásady autonomie vůle subjektů, když i Ústavní soud při svém 

rozhodování poukazuje na jejich podobnost a obdobné funkce, které plní v rámci svých 

právních odvětví a odůvodňuje tak význam dispoziční zásady v civilním řízení soudním. 

Jednotlivé vazby dispoziční zásady na zásady jiné hrají roli také při omezování dispoziční 

zásady, či naopak odůvodňují její význam a nutnost zdržet se zásahů do jejích projevů.  

 

2.1. Zásada projednací 

 Stejně jako dispoziční zásada je i zásada projednací vůdčí zásadou v civilním 

sporném řízení. Zásada dispoziční ohraničuje, co je předmětem zahájeného řízení, tj. 

určuje hranice v jejichž rámci řízení probíhá, a zásada projednací poté navazuje s určením 

toho, jakým způsobem bude toto zahájené řízení s přesně vymezenými hranicemi 

probíhat.20 Projednací zásada tak navazuje na zásadu dispoziční a vychází z toho, že je-li 

soudní ochrana v civilním procesu poskytována pouze těm subjektivním právům, o 

jejichž ochranu navrhovatel žádá, je tedy právě na účastnících řízení, aby tvrdili rozhodné 

skutečnosti a k těmto navrhli vhodné důkazy. V tomto rozsahu tvrzených skutečností a 

navržených důkazů bude potom věc soudem projednána. Projednací zásada tedy přenáší 

na účastníky řízení povinnost tvrzení a povinnost navrhovat důkazy k prokázání svých 

tvrzení, a zároveň tyto povinnosti pojí s břemenem tvrzení a břemenem důkazním, jejichž 

neunesení může pro účastníka řízení znamenat prohru v daném řízení. Přenesení těchto 

procesních povinností na účastníky řízení však nelze vnímat tak, že soud ve sporu figuruje 

pouze pasivně. Co se týká například důkazní povinnosti je sice na stranách, aby důkazy 

navrhovaly, provádí je však následně soud, a zároveň je i v jeho pravomoci strany vyzvat 

 
20 ŠTAJGR, František. Zásady civilního soudního řízení. Praha: Nákladem Spolku Československých 

právníků „Všehrd“. 1946, str. 96-97. 
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k doplnění tvrzení či důkazů tak, aby byly rozhodné skutečnosti náležité prokázány a soud 

mohl ve věci rozhodnout.21 

 

2.2. Zásada oficiality 

 Zásada oficiality, jakožto odvětvová zásada opačná k zásadě dispoziční, přenáší 

dispozici řízením na soud, který řízení zahajuje z úřední povinnosti, a zároveň rozhoduje, 

co bude předmětem tohoto řízení. Zásada oficiality je vůdčí zásadou nesporných řízení, 

která jsou pro svoji specifičnost v současné době upravena mimo občanský soudní řád. 

Význam rozlišování zásady dispoziční a zásady oficiality spočívá zejména v odlišení 

civilního řízení sporného a nesporného, když sporné řízení je ovládáno zásadou 

dispoziční, zatímco řízení nesporné zásadou oficiality. Pro pochopení vztahu mezi 

zásadou dispoziční a zásadou oficiality je nutné vyřešit otázku, zda jsou tyto dvě zásady 

od sebe nepropustně odděleny, nebo zda se v civilním řízení sporném i nesporném 

vyskytují vždy společně, v různé míře se doplňují a jedna vždy pouze nad druhou 

dominuje.  

Pokud by civilní sporné řízení bylo na dispoziční zásadě postaveno bez 

podmínečně, celé řízení by bylo v rukou účastníků. Soud by figuroval pouze jako 

prostředník mezi stranami řízení a jako nezávislý, pasivní arbitr, avšak o mnoho více 

pravomocí by zřejmě neměl a veškeré jeho úkony ve věci by byly odvozeny od 

předcházejících procesních úkonů účastníků. Je otázkou, zda by v takovém případě bylo 

například nařizování jednání ve věci na soudu, nebo zda by se na soudním roku shodly 

strany sporu mezi sebou a soudu by pouze oznámily datum a čas jednání, protože i na 

nařizování jednání ve věci soudem by se dalo nahlížet jako na určitý projev zásady 

oficiality a omezování dispozičních oprávnění stran řízení. Ani při nečinnosti stran by 

soud zřejmě neměl možnost v řízení jakýmkoli způsobem pokračovat či ho skončit, když 

by tomuto nepředcházel žádný dispoziční procesní úkon účastníka řízení.  

Výše uvedené zní dosti absurdně a na shora položenou otázku je tedy nutné 

odpovědět v tom směru, že zásada dispoziční a zásada oficiality od sebe nejsou 

nepropustně odděleny, ale jedna zásada pouze doplňuje druhou tak, aby byl naplněn účel 

civilního řízení, kterým je ochrana subjektivních práv poskytnutá efektivně a bez 

 
21 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 77. 
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zbytečných průtahů. Zásah zásady oficiality do civilního sporného řízení lze spatřovat 

v ustanovení § 100 odst. 1 o. s. ř., dle kterého soud postupuje v zahájeném řízení i bez 

dalších návrhů účastníků řízení se snahou o co nejrychlejší projednání a rozhodnutí věci. 

Naopak v těch řízeních, která jsou ovládána zásadou oficiality, se dispoziční zásada 

projevuje zejména po vydání meritorního rozhodnutí, kdy je v dispozici účastníků řízení, 

zda proti tomuto podají opravný prostředek. 

Teorie k dané problematice hovoří o formálním a materiálním vedení řízení 

soudem. Stránka materiální míří dovnitř řízení, kdy se soud podílí na správném zjištění 

skutkové stavu tak, aby mohl ve věci správně a bez zbytečných průtahů rozhodnout. Do 

této složky spadá zejména poučovací a vysvětlovací povinnost soudu týkající se tvrzení 

rozhodných skutečností a navrhování důkazů k jejich prokázání. Formální stránka vedení 

řízení potom míří vně řízení, na jeho průběh a organizaci, kdy je právě na soudu, aby 

předvolával účastníky, svědky či znalce k ústnímu jednání na jím stanovený termín, či si 

opatřoval potřebné materiály (listiny, spisy apod).22 

Je tedy zřejmé, že civilní sporné řízení nelze brát jako čistý odraz dispoziční 

zásady od jeho zahájení po pravomocné meritorní rozhodnutí, které by bylo jen a pouze 

v rukou účastníků řízení. Toto by vedlo k značně neefektivnímu řešení sporů a velice 

zdlouhavému procesu. Jak již bylo uvedeno v úvodu práce, dispoziční zásada se projevuje 

dispozicí řízením a dispozicí předmětem řízení, kdy tedy zjednodušeně řečeno po 

zahájení řízení a vymezení jeho předmětu je dále na soudu, aby v řízení postupoval 

v souladu s právními normami, efektivně a bez zbytečných průtahů. Zásada oficiality 

zásadu dispoziční vždy v určité nezbytné míře doprovází z důvodu zajištění efektivní 

ochrany subjektivních práv, nelze však postup soudu po zahájení řízení automaticky 

považovat za omezování dispoziční zásady zásadou oficiality.  

 

2.3. Koncentrace řízení 

Řízení ovládané principem legálního pořádku (či koncentračním principem) je 

rozděleno do několika stádií podle úkonů, které je nutné v daném stádiu provést, neboť 

později je již provést nelze. Právní úprava našeho civilního řízení je však postavena na 

zásadě opačné, tedy zásadě jednotnosti řízení a žádná obdobná stádia v něm nefigurují, 

 
22 LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7601-3, str. 62. 
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avšak prvky koncentrace se v něm objevují.23 Je tomu tak především v řízení před soudem 

prvního stupně, kde rozhodné skutečnosti a důkazy k jejich prokázání lze tvrdit jen do 

určitého okamžiku a k později tvrzeným skutečnostem a důkazům již soud nebude 

přihlížet, nejedná-li se o výjimky uvedené v ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř. (např. 

důkazy k prokázání nevěrohodnosti již provedených důkazů), ve kterém je koncentrace 

řízení komplexně upravena. Motivacemi pro zavedení tohoto prvku koncentrace řízení do 

civilního soudního řízení byla zejména snaha přispět ke zrychlení a zefektivnění řízení.24 

Česká právní úprava vztahuje účinky koncentrace řízení a následnou prekluzi 

procesních úkonů také na ty úkony, jimiž účastnící disponují řízením či jeho předmětem. 

Po zkoncentrování řízení již nelze dispoziční procesní úkon provést, čímž dochází 

k nežádoucímu omezování dispoziční zásady. Děje se tomu tak při změně žaloby dle 

ustanovení § 95 o. s. ř., které bude věnována pozornost v druhé části práce. Jak uvádí 

Macur, prekluzi by neměly podléhat ty procesní úkony účastníků řízení, kterými se 

projevuje zásada dispoziční, tedy zejména změna žaloby či vzájemný návrh.25 

 Zavedením prvků koncentrace řízení do našeho občanského řízení sporného došlo 

zcela jistě k zamýšlenému zrychlení řízení a lze tedy tuto změnu vnímat pozitivně, avšak 

opět se tak děje na úkor dispoziční zásady a omezení procesních práv účastníků řízení. 

Přitom lze de lege ferenda uvažovat o možné výjimce z koncentrace řízení a posílení 

zásady dispoziční. Toto bude podrobněji rozebráno ve druhé části práce zabývající se 

omezováním dispoziční zásady ve vztahu k dispozičním procesním úkonům žalobce. 

 

2.4. Zásada autonomie vůle 

Občanské právo procesní, i když samostatný právní obor, nelze vnímat izolovaně 

bez jakýchkoliv vazeb, byť i nepatrných, na obory jiné. Do pravomoci soudů v civilním 

řízení soudním spadá dle ustanovení § 7 odst. 1 občanského soudního řádu projednávání 

a rozhodování soukromoprávních sporů a jiných právních věcí, pročež nejsilnější a 

nejvýznamnější vazbu civilního práva procesního lze spatřovat ve vztahu k občanskému 

 
23 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 79-80. 
24 JIRSA, Petr. Komentář k § 118b. IN: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský 

komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 

str. 279. 
25 MACUR, Josef. Koncentrace řízení a procesní prekluzivní lhůty podle novely občanského soudního řádu 

č. 30/2000 Sb. Bulletin advokacie, 2001, roč. 2001, č. 1, str. 10. 
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právu hmotnému. Tento vztah je označován jako vztah souvztažnosti občanského práva 

hmotného a občanského práva procesního.26 Dle názoru Ústavního soudu27 je právě 

dispoziční zásada civilního řízení to, co propojuje občanské právo hmotné a občanské 

právo procesní, neboť dispoziční zásada v civilním právu procesním plní v zásadě 

obdobnou úlohu jako zásada autonomie vůle v občanském právu hmotném.  

Hmotněprávní zásada autonomie vůle osob vychází z toho, že je jen a pouze na 

osobách soukromého práva, zda a jak naloží se svými osobními, rodinnými či 

majetkovými právy. Limitem výkonu těchto práv jsou dobré mravy, postavení jiných 

osob, do kterých nelze zasahovat a v neposlední řadě nelze svá práva vykonávat v rozporu 

se zákonem.28 V rámci ústavního pořádku nalezneme úpravu zásady autonomie vůle 

subjektů v ustanovení čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních 

práv a svobod (dále jen jako „Listina základních práv a svobod“ či „Listina“), a dále 

v čl. 2 odst. 4 ústavního zákony č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen jako 

„Ústava“), které stanoví:  

„Každý (občan) může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nemůže být nucen 

činit, co zákon neukládá.“.  

Ústavní soud došel k závěru, že z ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny lze vyvodit 

subjektivní právo na respektování autonomních projevů jednotlivce ze strany veřejné 

moci, není-li dané jednání v rozporu se zákonem. „Podmínkou fungování právního státu 

je respektování autonomní sféry jednotlivce, která také požívá ochrany ze strany státu 

tak, že na jedné straně stát zajišťuje takovou ochranu proti zásahům ze strany třetích 

subjektů, jednak sám vyvíjí pouze takovou aktivitu, kterou do této sféry sám 

nezasahuje…“29 Tato povinnost orgánů moci veřejné respektovat a chránit autonomii 

vůle subjektů je dále připisována i moci zákonodárné.30 

Vycházíme-li z názoru Ústavního soudu, že dispoziční zásada v civilním řízení 

soudním plní stejnou roli jako zásada autonomie vůle v občanském právu hmotném, lze 

 
26 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 36. 
27 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, uveřejněný ve Sbírce nálezů 

a usnesení Ústavního soudu pod č. N 90/53 SbNU 159. 
28 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, ISBN 978-80-7478-326-5, str.49. 
29 Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2004, sp. zn. I. ÚS 167/04, uveřejněno ve Sbírce nálezů a 

usnesení Ústavního soudu pod č. N 70/33 SbNU 197. 
30 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, uveřejněný ve Sbírce nálezů 

a usnesení Ústavního soudu pod č. N 90/53 SbNU 159. 
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závěry, týkající se prioritního postavení zásady autonomie vůle a povinnosti orgánu moci 

veřejné i moci zákonodárné respektovat autonomii jednotlivců, aplikovat shodně na 

zásadu dispoziční v civilním řízení soudním. Zde povinnost respektovat dispoziční 

zásadu míří zejména na zákonodárce, který dle současného stavu právní úpravy civilního 

řízení soudního dispoziční zásadu velice často upozaďuje a omezuje na úkor dosažení 

rychlejšího projednání a vyřízení věci, aniž by to v některých případech bylo zcela nutné 

a proporcionální. Otázka, zda lze toto omezení dispoziční zásady považovat za 

proporcionální, bude rozebrána v druhé části práce. 

 

3. Historický vývoj dispoziční zásady 

Jak již bylo řečeno výše, civilní proces je protkán právními zásadami, které jej 

formují a zejména napomáhají při aplikaci jednotlivých ustanovení nejen občanského 

řádu soudního. K jejich správnému a snadnějšímu pochopení je třeba věnovat pár slov 

historickému vývoji, který zásady postupně formoval až do dnešní podoby. V rámci 

historického vývoje dispoziční zásady se dostáváme až do práva římského, které slouží 

jako významný inspirační zdroj pro české právo. Již civilní procesní právo římské, 

germánské a na ně navazující právo italské bylo vystaveno na dispoziční zásadě, čímž je 

posílen její význam jako vůdčí zásady civilního procesu. Podrobněji je třeba však věnovat 

pozornost zejména vývoji v průběhu celého 20. století, neboť toto století přineslo jednak 

období „rozkvětu“ dispoziční zásady, na druhou stranu však také období jejího silného 

omezování. Vzhledem k provázanosti dispoziční zásady se zásadami jinými nebude se 

tento historický exkurs týkat striktně zásady dispoziční, ale stručně pojedná o civilním 

procesu dané doby jako celku.  

Historický vývoj zásady dispoziční nelze vztáhnout pouze na historické území 

České republiky, ale je na místě vrátit se k počátkům civilního procesu až do dob práva 

římského, když právě římské právo sloužilo jako vzor pro právní úpravu našeho 

občanského práva, včetně civilního procesu. Jak uvádí Fiala, stejně jako v českém 

civilním řízení tak i v tom římském, soud rozhodoval o subjektivním právu na základě 

žalobcem tvrzených skutečností, kdy soudce z vlastních zkušeností a samostatnou úvahou 

zjišťoval pravdivost tvrzení, tato podřazoval pod právní normy, a tak nalézal právo.31 

 
31 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 22. 
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Římský civilní proces sporný byl vybudován, stejně jako naše sporné řízení, na zásadě 

dispoziční a projednací, kdy k zahájení řízení došlo podáním žaloby, přičemž strany sporu 

byly taktéž označovány jako žalobce a žalovaný. Strany měly dále možnost využít 

dispozičních procesních úkonů, které obsahuje i naše současná úprava civilního řízení 

soudního, a to například smíru vedoucímu k ukončení řízení, či uznání nároku žalobce 

žalovaným.32  

Zásada dispoziční se projevovala i v procesu germánském, který se však zásadně 

liší od římského civilního procesu. Žalobce sice svým dispozičním úkonem řízení zahájil, 

nelze ale v tomto případě mluvit o žalobě se všemi nutnými náležitostmi jako ji známe 

v současné době. Žalovaný byl žalobou pouze pozván před soud, kde žalobce přednesl 

své tvrzené právo bez jakéhokoli skutkového odůvodnění a na žalovaném bylo buď toto 

právo uznat a řízení tak ukončit, či naopak tvrzené žalobcovo právo popřít, čímž se přešlo 

do další fáze řízení, dokazování.33 Šlo tedy o značně formalizovaný proces bez zjišťování 

rozhodných skutečností.  

Kombinací výše uvedeného procesu římského a germánského bylo ovlivněno 

právo v Itálii v době vlády Langobardů a italský civilní proces se stal základem procesu 

církevního, který se vyvíjel od poloviny 12. století. Stejně jako předchozí druhy civilních 

procesů i církevní proces byl ovládán zásadou dispoziční a zahájení řízení bylo vyhrazeno 

procesnímu úkonu žalobce, kterým v tomto případě bylo podání žalobního spisu, který 

obsahoval žalobní žádost. Řízení bylo zahájeno až doručením této žalobní žádosti 

žalovanému, ke kterému docházelo na zasedání soudu, kde byl žalovanému zároveň 

udělen prostor pro sdělení svých námitek proti žalobě.34 V rámci tohoto kanonického 

práva vznikly nové procesní formy, které se vyznačovaly značnou určitostí, která byla 

zárukou právní jistoty. Takovýto typ civilního procesu by v dnešní době zcela jistě 

neobstál, neboť byl postaven na zásadách písemnosti, neveřejnosti a legální důkazní 

teorii, v některých zemích Evropy došlo dokonce i k potlačení zásady dispoziční 

 
32 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 18. 
33 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 23 – 24. 
34 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 26 – 27. 



 

21 

 

 

(například v Prusku), avšak kanonický proces je nezbytným mezistupněm ve vývoji 

moderního procesu.35 

Výše uvedená civilní řízení jsou ve větší či menší míře podkladem pro vývoj 

civilního soudního řízení v českých zemích a jak je patrné, dispoziční zásada je jedním 

z vůdčích principů v každém z nich. I v českých zemích tedy měla dispoziční zásada své 

místo, kdy již za dob zvykového práva bylo na žalobci, aby své tvrzené právo u soudu 

uplatnil.36 Významným mezníkem pro vývoj českého civilního procesu je 18. století, kdy 

za vlády Marie Terezie a Josefa II. došlo v rakouských zemích ke sjednocení civilního 

procesního práva, a to v rámci Josefínského soudního řádu. Procesní právo civilní se 

v rakouských zemích dělilo na proces písemný, proces ústní a proces sumární zejména 

podle hodnoty předmětu řízení, či zda šlo o věci takzvaně neocenitelné neboli statusové. 

Dispoziční zásada sice tento sjednocený rakouský proces jako celek ovládá, řízení se 

zahajuje podáním žaloby, která obsahuje veškeré důkazy a nezbytné listiny k ní musí být 

přiloženy, avšak na mnoha místech ústního a sumárního procesu dochází k jejímu 

omezování a do popředí se dostává zásada oficiality. Dispoziční zásada se tak zejména 

uplatňovala v civilním procesu písemném, v rámci kterého byla stranám zaručena 

možnost disponovat se svými procesními i hmotnými nároky37, i přesto však úprava nejen 

dispoziční zásady v tomto období byla provedena pečlivě. Josefínský soudní řád navíc 

obsahoval velké množství na tu dobu moderních prvků, což přispělo k jeho účinnosti 

téměř po celé 19. století.38 

Josefínský soudní řád platil v rakouských zemích až do konce 19. století, kdy se 

začalo pracovat na nové úpravě civilního práva procesního a nový civilní řád soudní byl 

přijat roku 1895 (zákon č. 113/1895 Ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích 

právních). Civilní řízení soudní bylo od účinnosti tohoto zákona plně ovládáno zásadou 

dispoziční, řízení z moci úřední bylo možné zahájit pouze pro veřejnoprávní vadu 

manželství.39 Řízení se zahajovalo žalobou podanou soudu, ve které žalobce vymezil 

předmět řízení. Zákon zároveň žalobci přiznával dispoziční procesní úkony, kterými mohl 

 
35 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 53. 
36 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 31 – 32. 
37 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 34 – 39. 
38 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 54. 
39 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. I. díl. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-920-3. str. 255. 
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svou žalobu měnit, či jí vzít zpět. I žalovanému byly v rámci civilního řízení poskytnuty 

dispoziční procesní úkony, například mohl využít institutu uznání nároku žalobce, či 

uplatnit vlastní nárok vůči žalobci navzájem. Stranám bylo taktéž umožněno o předmětu 

řízení uzavřít dohodu – soudní smír, který stejně jako v současné právní úpravě vycházel 

z hmotněprávní dohody mezi účastníky řízení, avšak na rozdíl od současné úpravy k 

účinnosti soudního smíru nebylo nutné následné schválení soudem. Význam dispoziční 

zásady se potom odráží také v řízeních o opravných prostředcích, kdy podání opravného 

prostředku je taktéž dispozičním oprávněním stran řízení40, a soud byl při rozhodování o 

odvolání vázán návrhem odvolatele, který ve svém odvolání stanovil „směr a meze 

činnosti soudu vyššího stupně co do přezkoumání rozsudku I. instance.“41   

Úprava civilního řízení soudního v období první poloviny 20. století obsahovala 

také rozsudky vydávané na základě dispozičních procesních úkonů účastníků řízení. Byl 

to rozsudek pro uznání, který se však od současné úpravy rozsudku pro uznání lišil v tom, 

že žalobce musel dát návrh na vydání rozsudku pro uznání i v případě, že žalovaná strana 

uznala nárok žalobcův zcela, jinak k vydání rozsudku pro uznání nedošlo. Navíc zákon 

připouštěl i obdobnou možnost dispozičního úkonu žalobci, a to vzdát se svého nároku, 

přičemž byl-li následně žalovaným podán návrh, soud žalobu v souladu s návrhem 

žalovaného zamítl, tedy meritorně ve věci rozhodl a žalobce již totožný nárok vůči 

totožnému žalovanému nemohl uplatnit z důvodu překážky věci pravomocně rozsouzené. 

Zákon dále upravoval rozsudek pro zmeškání, jakožto kontumační rozsudek, který však 

bylo možné vydat jak při nedostavení se žalované strany na první rok či první ústní líčení, 

tak i při nedostavení se žalobce.42 

Ott k významu dispoziční zásady v civilním sporném řízení v tomto období uvádí: 

„Nezbytně stranám plnou volnost dopřáti sluší při útoku a obraně; neboť spor jest boj o 

právo. Právo, o něž ve sporu jde, podrobeno jest plnému panství stran, poněvadž 

soukromoprávním nárokem volně nakládati lze. Avšak spůsob projednávání na vůli stran 

 
40 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 44 - 45 
41 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. III. díl. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-922-7. str. 9. 
42 HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří, ed. Československé civilní právo procesní. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010, I.-III. díl. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-540-3. II. díl, str. 394-395. 
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nemůže záviseti, když dovolaly se pomoci soudu jakožto státního orgánu k rozsouzení 

sporu.“43  

Je tedy zřejmé, že období první poloviny 20. století znamená pro civilní proces 

významný posun, neboť dispoziční zásada se plně uplatňuje v celém civilním řízení 

soudním od podání žaloby po podání opravných prostředků a řízení o nich. Dále je třeba 

zdůraznit, že rakouská úprava civilního soudního řízení dodnes patří k nejpovedenějším 

kodifikacím civilního procesu, a to zejména díky důkladnému zapojení moderních zásad 

do všech institutů civilního procesu44 a z tohoto důvodu slouží jako inspirační zdroj pro 

rekodifikace národních úprav (viz. věcný záměr civilního řádu soudního či civilný 

sporový poriadok na Slovensku). 

 Pro české civilní řízení soudní představuje rok 1948 významný milník 

v negativním slova smyslu, neboť je počátkem postupného omezování a deformování 

dispoziční zásady a stejně tak i zásady projednací v civilním řízení soudním. Inspiračním 

zdrojem pro tvorbu procesních předpisů v této době již není proces římský, ale tvůrci 

procesních předpisů se inspirují procesním právem sovětským.45 Učebnice občanského 

práva procesního z roku 1955 charakterizuje procesní předpisy účinné v první polovině 

20. století jako „produkt kapitalistických společenských poměrů“, které se soustředily 

pouze na ochranu soukromého vlastnictví, soud mohl do řízení z vlastní iniciativy 

zasahovat pouze minimálně a „[p]roces byl tedy v podstatě záležitostí stran, které měly 

v rukou skutkový základ soudního rozhodování.“46  

Během totalitního období bylo hlavním úkolem socialistické koncepce civilního 

procesu zejména pomoci státu v ovlivňování soukromého života občanů a zasahování do 

vztahů soukromého práva, pročež byl tento proces ovládán zásadou materiální pravdy, 

která v případě potřeby umožňovala státu odůvodnit své vměšování do 

soukromoprávního řízení.47 Macur k tomuto období například uvádí, že „minulý 

společenský systém, jako každé totalitní společenské zřízení, používal mnohé prostředky 

 
43 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. I. díl. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-920-3. str. 252. 
44 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 54-55. 
45 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 60 
46 Učebnice občanského práva procesního. Právnický ústav ministerstva spravedlnosti, za hlavní redakce 

Františka Štajgra. Praha: Orbis, 1955. Právnické publikace. str. 14-15. 
47 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 55. 
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ideologického i mocenského působení k potlačení zásady projednací a zásady dispoziční, 

neboť odmítal připustit, aby prostřednictvím těchto zásad se promítala dispoziční 

autonomie, svoboda a volnost subjektů soukromoprávních vztahů do oblasti civilního 

procesu a určovala jeho podstatu a funkci.“48 

V roce 1948 byl přijat zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, který přinesl 

významné změny a odklon od dosavadní úpravy civilního řízení. Předně bylo 

rozhodování o závažných věcech svěřeno senátu, který byl převážně tvořen soudci z lidu. 

Na zákon o zlidovění soudnictví navázal roku 1950 nový občanský soudní řád (přijatý 

zákonem č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních), který občanské soudní 

řízení pojal jako řízení jednotné a v jediném právním předpise tak bylo upraveno jak 

řízení sporné, tak řízení nesporné. Zároveň byly odstraněny rozdíly mezi všemi druhy 

civilního řízení tím, že došlo k sjednocení procesních zásad a všechna civilní řízení tak 

byla ovládána shodnými základními zásadami.49 Toto pojetí však přineslo více 

komplikací, než zřejmě autoři zamýšleli, neboť pouhá jednotná úprava těchto dvou typů 

nalézacího řízení a zavedení shodných základních zásad nevede ke smazání rozdílů mezi 

různými druhy civilního řízení. Autoři občanského soudního řádu z roku 1950 tak museli 

odstraňovat i terminologické odlišnosti mezi řízením sporným a nesporným.  

S ohledem na dispoziční zásadu je zejména důležité, že dle ustanovení § 41 odst. 

1 o. s. ř. z roku 1950 se řízení před soudem prvé instance zahajovalo buď na návrh nebo 

z úřední povinnosti, pokud tak stanovil zákon.50 Občanský soudní řád z roku 1950 se však 

plně hlásil k zásadě dispoziční, jakož i k zásadě projednací a dle tehdejších odborníků 

„…zásada projednací v sovětském procesu znamená jeden z principů soudní demokracie 

a obsahuje v sobě i rysy a zvláštnosti, které zosobňuje celá sovětská socialistická 

demokracie.“51 Projednací zásada v tomto období znamenala aktivní činnost soudu, na 

kterém ležela povinnost zjistit materiální pravdu. 

V dalším postupu po zahájení řízení však již převládá zásada oficiality nad 

zásadou dispoziční, kdy dispozice řízením či dispozice předmětem řízení je účastníkům 

 
48 MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1997. Acta 

Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1628-0, str. 7. 
49 Učebnice občanského práva procesního. Právnický ústav ministerstva spravedlnosti, za hlavní redakce 

Františka Štajgra. Praha: Orbis, 1955. Právnické publikace. str. 16. 
50 Ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní 

řád), v původním znění. 
51 Učebnice občanského práva procesního. Právnický ústav ministerstva spravedlnosti, za hlavní redakce 

Františka Štajgra. Praha: Orbis, 1955. Právnické publikace. str. 33. 
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umožněna pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví zákon. Dispoziční zásada byla 

v období socialistického práva prolomena zejména tím, že i sporné řízení, které je možné 

zahájit jen na návrh žalobce, může návrhem zahájit také prokurátor, který tak může učinit 

v zájmu státu nebo v zájmu pracujících. Problematika tohoto prolomení dispoziční zásady 

spočívá v tom, že v takovémto řízení nelze hovořit o rovnosti účastníků řízení, když na 

straně žalobce vystupuje orgán státu.52 Žaloby zahajované osobou odlišnou od účastníka 

řízení jsou označovány jako prokurátorské žaloby a jejich problematice bude věnováno 

několik slov v druhé části práce.   

Další omezení dispoziční zásady v občanském soudním řádu z roku 1950 lze 

spatřit i v možnosti zpětvzetí návrhu žalobcem. Dle ustanovení § 73 o. s. ř. je zpětvzetí 

návrhu žalobcem možné pouze dojde-li k němu až po zahájení jednání ve věci samé 

soudem a je na soudu, zda zpětvzetí přizná účinnost a řízení zastaví. Stejně tak soud 

rozhodoval o účinnosti uznání nároku zavázaného před soudem a o vzdání se nároku 

oprávněným.53 Dle ustanovení § 75 o. s. ř. z roku 1950 podléhal schválení soudem i 

soudní smír uzavřený mezi účastníky sporu. K uvedeným omezením dispoziční zásady 

dle občanského soudního řádu docházelo z důvodu souladu úkonů se zákonem a ochrany 

obecného zájmu. Dispoziční zásada se bez omezení projevovala v možnosti účastníků 

ujednat a navrhnout soudu klid řízení, jen na jejich návrh pak bylo možné v řízení 

pokračovat, avšak nedošlo-li k tomuto návrhu do jednoho roku, řízení zaniklo.54 I v řízení 

o opravných prostředcích, stejně jako při zahájení řízení, docházelo k prolomení 

dispoziční zásady, když např. ustanovení § 174 o. s. ř. z roku 1950 přiznávalo možnost 

podat odvolání jak účastníkům, tak prokurátorovi.55 Toto omezení dispoziční zásady se 

zdá být bezvýznamné v porovnání se stížností pro porušení zákona, kdy tato byla zcela 

mimo dispozici účastníků daného řízení a mohla být podána pouze generálním 

prokurátorem.56 Účastníci původního řízení, v rámci kterého byla stížnost pro porušení 

 
52 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 61–67. 
53 Ustanovení § 74 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), 

v původním znění. 
54 Ustanovení § 421 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), 

v původním znění. 
55 Obdobně ustanovení § 204 o. s. ř. z roku 1950 umožňuje prokurátorovi podat návrh na obnovení řízení. 
56 Ustanovení § 210 a násl. zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní 

řád), v původním znění. 
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zákona podána, potom nebyli ani účastníky tohoto řízení o stížnosti podané generálním 

prokurátorem.57 

Bez ohledu na shora uvedená omezení dispoziční zásady, učebnice občanského 

práva procesního z roku 1955 uvádí, že na rozdíl od předchozího buržoazního řízení, kde 

bylo v dispozici stran řízení pouze to, zda řízení bude zahájeno a zda v něm bude 

pokračováno a dispoziční zásada tak byla velmi omezena, občanský soudní řád z roku 

1950 představuje významný obrat od předchozí právní úpravy, k omezování dispoziční 

zásady žádným způsobem nedochází, je pouze spojována s aktivní činností a zásahy 

soudu a prokuratury v souladu se zásadou projednací, resp. jejím pojetí v tomto období, 

čímž byla odůvodněna možnost soudu a prokurátora zahájit řízení z moci úřední dle 

ustanovení § 41 odst. 1 o. s. ř. z roku 1950.58 Dispoziční zásada je tedy v tomto období 

prezentována značně idylicky prostřednictvím srovnávání s předchozí právní úpravou, 

které se dostávalo značné kritiky. Je však zřejmé, že občanský soudní řád z roku 1950 

pouze změnil význam těchto zásad tak, aby mohl zasahovat do subjektivních práv a 

zásahy státu a prokuratury do civilního řízení zdůvodnil novým pojetím zásady 

projednací, která částečně přenesla na stát povinnost zajistit materiální pravdu.   

 Občanský soudní řád z roku 1950 byl roku 1964 nahrazen novým občanským 

soudním řádem přijatým zákonem č. 99/1963 Sb., který je účinný do současnosti. Cílem 

nové právní úpravy civilního řízení soudního bylo upravit problematiku civilního řízení 

jednoduše a stručně, aby byl občanský soudní řád lépe pochopitelný a snadněji 

aplikovatelný pro všechny subjekty civilního řízení. Stejně jako v předchozí právní 

úpravě nedošlo k oddělení sporného a nesporného řízení, což opět přinášelo množství 

zvláštních ustanovení pro úpravu nesporných řízení, na která nelze užít zásady ovládající 

řízení sporné (dispoziční a projednací zásada).59 

 Co se týče zásady dispoziční, nová právní úprava civilního řízení soudního z roku 

1963 znamenala její značné omezování, které bylo zapříčiněno zejména neoddělením 

řízení sporného a řízení nesporného, kdy každé z těchto řízení je vystaveno na odlišných 

zásadách. Další omezování dispoziční zásady způsobovalo problematické vymezení 

 
57 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 61–67. 
58 Učebnice občanského práva procesního. Právnický ústav ministerstva spravedlnosti, za hlavní redakce 

Františka Štajgra. Praha: Orbis, 1955. Právnické publikace. str. 34-35. 
59 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 67–68. 
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zásady projednací. Výše uvedené vedlo ke vzniku přesvědčení, že v občanském řízení 

soudním platí princip vyhledávací, což ve vztahu k nespornému řízení problém 

nezpůsobovalo, ve sporném řízení tím však docházelo k popření dispoziční a projednací 

zásady. K dalšímu omezení dispoziční zásady přispělo také zakotvení ustanovení § 153 

odst. 2 v občanském soudním řádu, když toto vneslo do našeho právního řádu možnost 

soudu překročit návrhy účastníků a přisoudit více, než čeho se domáhají. Soud však může 

přisoudit více pouze v těch případech, kdy se rozhoduje v řízení, které mohlo být zahájeno 

i bez návrhu, nebo to vyplývá z právních předpisů, či dané rozhodnutí o výši plnění závisí 

na znaleckém posudku či úvaze soudu.60 Poslední možnost překročení návrhu soudem 

však představovala natolik významný a neodůvodněný zásah do dispozičních oprávnění 

účastníků, že byla novelou z roku 1973 zcela vypuštěna.61  

Po pádu totalitního státu bylo zřejmé, že civilní řízení soudní musí projít 

kompletní reformou, avšak prozatím byly hlavní problémy řešeny pouze prostřednictvím 

značného množství nesourodých novelizací občanského soudního řádu z roku 1963 a to 

většinou ne zcela povedenými, neboť jim chyběla a chybí sjednocující myšlenka. 

Přijímané novelizace tak působí značně nahodilým dojmem a zákon se stává 

nepřehledným a zbytečně složitým. Mimo to bylo přistupováno k velice podrobné úpravě, 

která byla činěna zejména s úmyslem urychlit řízení a usnadnit aplikaci dané normy, 

avšak detailní úpravy naopak často způsobují značný formalismus civilního procesu a tím 

i průtahy řízení.62  

V roce 2016 byla vytvořena pracovní skupina složená z předních českých 

odborníků zabývajících se civilním procesním právem, jejímž úkolem bylo vytvořit teze 

věcného záměru nového civilního řádu soudního. Jeho autoři jako inspirační zdroj pro 

novou právní úpravu zvolili právě rakouskou úpravu civilního řízení soudního z přelomu 

19. a 20. století, která v našich zemích platila až do roku 1950. Základními pilíři nové 

právní úpravy civilního řízení soudního má být princip procesní ekonomie, modifikovaná 

projednací zásada a zásada dispoziční.63  

 
60 Ustanovení § 153 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v původním znění. 
61 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, 21, str. 70-71. 
62 LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7601-3, str. 17–

18. 
63 Justice.cz, Civilní řád soudní: Věcný záměr civilního řádu soudního [online]. Praha: Ministerstvo 

spravedlnosti ČR, 2017 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/. 
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I přesto, že je zásada dispoziční jednou z vůdčích zásad občanského práva 

procesního a zejména pak utváří typický charakter civilního řízení sporného, současná 

právní úprava civilního procesu obsažená v občanském soudní řádu není s tímto zcela 

v souladu, neboť na několika místech stále dochází k omezování dispoziční zásady. 

Důvody pro její omezování jsou dány historickými souvislostmi, či plynou ze snahy 

zákonodárce o co největší urychlení civilního řízení tak, aby ochrana narušených 

subjektivních práv byla soudem poskytnuta bez zbytečných průtahů. Ne vždy jsou však 

důvody omezení dispoziční zásady proporcionální k jejímu významu v civilním řízení 

soudním. Následující výklad je věnován právě těm problematickým institutům 

občanského soudního řádu, v rámci kterých je omezování dispoziční zásady spatřováno, 

a to ve vztahu k dispozičním procesním úkonům žalobce, žalovaného i ve vztahu 

k dispozičním úkonům náležejícím oběma stranám řízení.  
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III. Omezování dispoziční zásady v civilním řízení soudním 

 Omezování dispoziční zásady v civilním řízení soudním je nežádoucím jevem, 

pro který se současnému občanskému soudnímu řádu dostává značné kritiky. Výše již 

bylo uvedeno, že některé zásahy zásady oficiality do zásady dispoziční nelze považovat 

za její omezení, ale naopak jako její doplnění za účelem efektivnosti a rychlosti řízení. 

Občanský soudní řád však v některých případech přímo omezuje dispoziční procesní 

úkony účastníků řízení, a to mnohdy bez ospravedlnitelného důvodu. Z historického 

hlediska je nejčastějším důvodem omezení dispoziční zásady ochrana veřejného zájmu. 

Takto tomu bylo zejména za doby totalitní, kdy např. v ustanovení § 81 odst. 1 

občanského soudního řádu z roku 1963 v původním znění byla vyjmenována řízení, která 

bylo možné zahájit i bez návrhu účastníka řízení. Další motivací k omezování dispoziční 

zásady je hospodárnost řízení a zejména snaha o co nejrychlejší projednání a vyřízení 

věci. S těmito důvody omezení dispoziční zásady se setkáváme například u zpětvzetí 

žaloby (ať již v plném či částečném rozsahu) či u změny žaloby, kde soud změnu připustí 

pouze pokud výsledky dosavadního řízení mohou být použity i pro řízení po změně 

žaloby (§ 95 odst. 2 o. s. ř.). S omezováním dispoziční zásady se shledáváme také v řízení 

o opravných prostředcích, kde by měl být soud vázán návrhem stran stejně tak, jako tomu 

je u návrhu na zahájení řízení, avšak zákonodárce připouští přezkoumání celého 

napadeného rozhodnutí bez ohledu na návrh účastníka řízení a odvolací důvody. Toto je 

odůvodněno možností celkové nápravy napadeného rozhodnutí v jediném řízení.64 K 

omezení dispoziční zásady dochází i při schvalování soudního smíru uzavřeného mezi 

účastníky řízení soudem v souladu s ustanovení § 99 odst. 2 o. s. ř. Omezení dispoziční 

zásady v případě soudního smíru je některými autory zdůvodňováno skutečností, že 

schválený smír má účinky pravomocného rozsudku (§ 99 odst. 3 o. s. ř.) a „soud již tím, 

že smír byl před ním uzavřen, mu propůjčuje autoritu státní moci.“65 Takové 

ospravedlnění omezování dispoziční zásady však není dostatečné, neboť opomíjí význam 

dispoziční zásady v civilním řízení soudním. Následující kapitoly jsou již věnovány 

jednotlivým dispozičním procesním úkonům účastníků řízení, v rámci kterých k 

omezování dispoziční zásady dochází. 

 
64 HRDLIČKA, Jindřich. Dispoziční zásada v novém občanském soudním řádu (se zvláštním zřetelem na 

ustanovení § 153, odst. 2 o. s. ř.). Právník č. 2/1965, str. 139-140. 
65 HRDLIČKA, Jindřich. Dispoziční zásada v novém občanském soudním řádu (se zvláštním zřetelem na 

ustanovení § 153, odst. 2 o. s. ř.). Právník č. 2/1965, str. 140. 
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1. Omezování dispoziční zásady ve vztahu k dispozičním úkonům 

žalobce 

1.1. Žaloba 

První dispoziční procesní úkon, který je osobám soukromého práva poskytnut 

k ochraně svých subjektivních práv v rámci civilního řízení, je návrh na zahájení řízení, 

v civilním sporném řízení označován jako žaloba. Žalobou podanou soudu proti žalované 

straně se žalobce domáhá, aby soud autoritativně rozhodl o určitém právu, které je mezi 

stranami sporné. Kromě zahájení řízení však žaloba plní další významné funkce důležité 

pro budoucí průběh celého řízení. V žalobě musí být kromě identifikace účastníků řízení 

zejména uvedeno „…vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se 

navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá…“.66  

Důležitou součástí každé žaloby je žalobní petit, ve kterém žalobce vyjadřuje, 

čeho konkrétně se podanou žalobou vůči žalované straně domáhá. Žalobní petit plní 

zároveň funkci návrhu výroku rozsudku pro soud, pokud tento žalobě v plném rozsahu 

vyhoví. Dispoziční zásada se v institutu žaloby projevuje, mimo samotné zahájení řízení, 

právě také v žalobním petitu, neboť jím žalobce přesně ohraničuje předmět soudního 

řízení.67 V rámci civilního řízení soudního se uplatňuje pravidlo „ne aet iudex ultra petita 

partium“, tedy, že soud je vázán předmětem sporu tak, jak jej žalobce vymezil v žalobě, 

příp. v podobě pozdějších změn, ke kterým může dojít na základě dispozičních 

procesních úkonů účastníků řízení (např. změna žaloby, částečné zpětvzetí, částečné 

uznání nároku).68 Soud je jednak povinen držet se v mezích účastníky řízení vymezeného 

předmětu řízení, a zároveň ve svém rozhodnutí žalobní petit vyčerpat.69 To znamená, že 

soud nemůže přisoudit více (např. vyšší částku) nebo něco jiného (např. namísto finanční 

kompenzace pouhou omluvu), než žalobce v žalobním petitu nárokuje, ale zároveň může 

přiznat žalobci méně (tzn. nižší částku) a ve zbytku návrh žalobce zamítnout, čímž je 

podmínka rozhodnutí o celém předmětu projednávané věci a vyčerpání žalobního petitu 

naplněna.  

 
66 Ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
67 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 201. 
68 LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7601-3, str. 40-

41. 
69 Ustanovení § 152 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Je nutné zdůraznit, že návrh na zahájení řízení, jakožto dispoziční procesní úkon 

žalobce, není v současné právní úpravě nikterak omezován a je plně v dispozici subjektů, 

zda se ochrany svého soukromého práva budou či nebudou domáhat soudní cestou. O 

omezení dispoziční zásady v institutu žaloby bychom mohli hovořit například za situace, 

kdy by byla osoba nucena žalobu podat, či naopak by jí bylo zákonem bráněno domáhat 

se soudní ochrany svého subjektivního práva. Je zcela zřejmé, že taková právní úprava 

by byla naprosto v rozporu nejen se zásadou dispoziční, ale s veškerými principy a cíli 

civilního řízení soudního. Pojednání o žalobě v rámci kapitoly zabývající se omezováním 

dispoziční zásady ve vztahu k dispozičním procesním úkonům žalobce však je namístě, 

neboť otázka omezování či neomezování dispoziční zásady se nabízí u dvou institutů 

s žalobou úzce souvisejícími. 

 

1.1.1. Určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky   

První z nich se týká shora zmíněného pravidla vázanosti soudu předmětem řízení 

přesně tak, jak je tento vymezen žalobcem v žalobě, případně upraven v průběhu řízení 

dispozičními procesními úkony účastníků řízení. Je-li v dispozici žalobce vymezit 

předmět řízení, vykročením z těchto mezí soudem a přisouzením něčeho jiného než 

v petitu uvedeného, dochází k omezování dispoziční zásady. Dané pravidlo sice není 

v oblasti českého civilního procesu zakotveno výslovně, avšak lze jej vydedukovat ze 

znění ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř., dle kterého: 

„(2) Soud může překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než 

čeho se domáhají, jen tehdy, jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob 

vypořádání vztahu mezi účastníky.“ 

Citované ustanovení tedy přikazuje soudu rozhodnout v mezích návrhu účastníků 

řízení, avšak zároveň obsahuje výjimku z daného pravidla, a tedy i z dispoziční zásady, 

když umožňuje soudu překročit žalobní petit vymezený žalobcem a přisoudit mu více, či 

dokonce něco jiného, než čeho se žalobce svou žalobou domáhá. K takovému rozhodnutí 

však může soud dospět pouze na základě zákonného zmocnění.  

V prvé řadě, je třeba vymezit, na která řízení se problematika překročení návrhů 

účastníků řízení dle ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř. vůbec vztahuje. Dle některých autorů 

lze říci, že určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky cílí na ty vztahy, u kterých 

jsou v hmotněprávním předpise obsaženy kogentní normy, které stanovují jasná pravidla 



 

32 

 

 

pro vypořádání těchto vztahů mezi účastníky v civilním řízení soudním.70 Takový závěr 

však není zcela dostačující, neboť nelze ve všech případech, na které určitý způsob 

vypořádání vztahů účastníků dopadá, o kogentní úpravě hovořit (jedná se např. o 

vypořádání společného jmění manželů), avšak nabízí se vymezení přesnější, které je 

založeno na společných znacích těchto řízení.71  

Pro účel nalezení společných rysů lze jako příklady řízení, ve kterých dochází 

k určitému vypořádání vztahů mezi účastníky, uvést, kromě již zmíněného vypořádání 

společného jmění manželů (§ 736 a násl. obč. zák.), například řízení o zrušení a 

vypořádání podílového spoluvlastnictví (§ 1140 a násl. obč. zák.), či zřízení nezbytné 

cesty (§ 1029 a násl. obč. zák.). Prvním společným rysem těchto řízení je, že meritorní 

rozhodnutí, kterým bude soud ve věci samé rozhodovat, bude rozhodnutí konstitutivní, 

tedy z pohledu hmotného práva půjde o právní skutečnost, kterou vzniká, mění se či 

zaniká právo či povinnost.72 Druhým důležitým společným znakem je to, že se nemusí 

jednat o právní vztahy, ale o takové vztahy, které jsou relevantní z hlediska platného 

práva, tedy „právně relevantní společenské vztahy“. Poslední společný bod pro 

posuzovaná řízení, v rámci kterých lze o určitém vypořádání vztahu účastníků uvažovat, 

je jejich otevřenost ve vztahu k rozhodovací činnosti soudu, kdy právě soudu dávají 

možnost aplikovat vlastní uvážení při rozhodování věci, umožňují mu vzít v úvahu 

skutečnosti, které právní úprava výslovně neuvádí, a je oprávněn přihlédnout taktéž 

k okolnostem případu. Výhodu této „volnosti“ soudu lze spatřovat v situacích, kdy 

žalobcem uplatňovaný nárok není dle soudu vhodným způsobem vypořádání 

předmětného vztahu, avšak tento vztah lze vypořádat jiným, vhodnějším způsobem. 

Pokud by úprava ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř. absentovala, byl by soud nucen žalobu 

zamítnout, neboť by byl striktně vázán návrhem učiněným v žalobním petitu, jenž by byl 

pro řešení dané věci nevhodný.73 

V návaznosti na shora uvedené lze shrnout, že kritiku původního vymezení 

případů, na které se ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř. vztahuje, lze považovat za zcela 

 
70 HRNČIŘÍK, Vít. § 153 (Zjištěný skutkový stav jako základ rozhodnutí, vázanost návrhem). In: 

SVOBODA, Karel. SMOLÍK, Petr. LEVÝ, Jiří. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-673-9, str. 641. 
71 SPÁČIL, Jiří. Určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (§ 153 odst. 2o. s. ř.) s přihlédnutím 

k právu nezbytné cesty a k povinnosti oplotit pozemek. Právní fórum. Č. 8. 2007, str. 291. 
72 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 265. 
73 SPÁČIL, Jiří. Určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (§ 153 odst. 2o. s. ř.) s přihlédnutím 

k právu nezbytné cesty a k povinnosti oplotit pozemek. Právní fórum. Č. 8. 2007, str. 291. 
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důvodnou. Daleko přesnější vymezení případů, v rámci jejichž řešení lze užít určitého 

způsobu vypořádání vztahu mezi účastníky, jsou ta řízení, kde je možné vypořádat vztah 

mezi účastníky řízení vydáním konstitutivního rozhodnutí s tím, že soud má pro výběr 

způsobu vypořádání daného vztahu, o němž se řízení vede, právem danou možnost 

vlastního uvážení. V takových případech nelze zamítnout návrh žalobce jenom z toho 

důvodu, že v žalobním petitu navrhované vypořádání vztahu je dle soudu nesprávné či 

nepřiměřené, neboť by tím zcela jistě došlo k popření cíle a základních zásad civilního 

řízení soudního.74  

Ať již je nutnost úpravy možnosti určitého způsobu vypořádání vztahu mezi 

účastníky řízení zdůvodňována jakkoli, nelze se se současnou právní úpravou zcela 

spokojit, neboť při aplikaci ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř. dochází k omezování 

dispoziční zásady, či se dokonce dispoziční zásada vůbec neuplatňuje. Je však nutné 

zdůraznit, že záměr zákonodárce vyplývající z ustanovení §153 odst. 2 o. s. ř. je zcela 

legitimní, jak plyne ze shora uvedeného vymezení a bylo by možné považovat jej za 

výjimku z dispoziční zásady. Lavický75 kritizuje současnou úpravu určitého způsobu 

vypořádání vztahu mezi účastníky také z důvodu absence propracovanějšího systému, 

neboť dle jeho názoru je pouhé vypočítávání případů, ve kterých soud není vázán 

návrhem stran, navíc v předpise hmotněprávním, nežádoucí a působí nepřehledně, s čímž 

lze souhlasit. Je zřejmé, že výjimky z dispoziční zásady, které ustanovení § 153 odst. 2 

o. s. ř. přináší, jsou na místě a svým významem se dispoziční zásadě vyrovnají, avšak, jak 

dále Lavický uvádí, stejného cíle lze dosáhnout i prostředky jinými, a to předně 

povinností soudu dotazovat se, vysvětlovat a poučovat strany. Je tedy nutné zvážit stav 

současné úpravy určitého způsobu vypořádání vztahu mezi účastníky, a i když je 

Lavického kritika namístě, nelze se zbavit dojmu, že dle stylu, kterým prozatím dochází 

ke změnám občanského soudního řádu, se k takovému kroku zákonodárce v nejbližší 

době neodhodlá. Prozatím se tak jeví jako vhodné, zvážit úpravu této problematiky 

alespoň mimo občanský soudní řád, který by měl být postaven na striktním dodržování 

dispoziční zásady. 

Ani nová slovenská úprava civilního řízení soudního nepřinesla v tomto směru 

žádné novoty, když ustanovení § 216 odst. 2 civilného sporového poriadku, upravující 

 
74 SPÁČIL, Jiří. Určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (§ 153 odst. 2o. s. ř.) s přihlédnutím 

k právu nezbytné cesty a k povinnosti oplotit pozemek. Právní fórum. Č. 8. 2007, str. 292. 
75 LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7601-3, str. 44. 
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určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky, je v zásadě shodné s ustanovením § 153 

odst. 2 o. s. ř.  

Problematika určitého způsobu vypořádání vztahu mezi účastníky se týká také 

řízení podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České 

národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále jen jako 

„zákon o odpovědnosti za škodu“ či „OdpŠk"), je-li rozhodováno o přiměřeném 

zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním 

postupem či nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné moci dle ustanovení § 31a tohoto 

zákona, kdy dochází také k aplikaci ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř. ohledně určení formy 

odškodnění.76 Ustanovení § 31a odst. 2 OdpŠk stanoví: 

(2) Zadostiučinění se poskytne v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo 

možno nahradit jinak a samotné konstatování porušení práva by se nejevilo jako 

dostačující. 

Je tedy zřejmé, že zákon o odpovědnosti za škodu ponechává na úvaze soudu, 

zdali jako dostačující satisfakce za vzniklou nemajetkovou újmu nepostačí pouhé 

konstatování porušení práva i v případech, kdy žalující poškozený navrhuje finanční 

kompenzaci či omluvu, případně obojí. K postupu soudu při úvaze ohledně přiměřeného 

zadostiučinění se vyjádřil i Nejvyšší soud77, dle kterého soudy při rozhodování o 

přiměřeném zadostiučinění porovnávají zejména tři hlavní prvky konkrétního řízení, a to: 

co je jako kompenzace požadováno poškozeným žalobcem; zda mu již něco 

kompenzováno bylo v rámci předběžného projednání nároku, který předchází podání 

návrhu na zahájení řízení; a zda je tato kompenzace dostačující, příp. co je třeba 

k naplnění požadovaného odškodnění, nebyla-li dosud žádná kompenzace ze strany 

žalovaného přiznána.  Zároveň ale Nejvyšší soud uvádí, že je právě na žalujícím 

poškozeném, aby v žalobě uvedl, jaká forma zadostiučinění je dle něj dostačující, neboť 

v opačném případě by šlo o omezení dispoziční zásady. Soud potom při svém 

rozhodování z žalobcova návrhu vychází, je jím vázán a s jeho nárokem se musí také 

vypořádat i v případě, že rozhodne mimo žalobcem vymezený rámec.  

 
76 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. 30 Cdo 401/2010. 
77 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2357/2010, uveřejněný ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek pod č. 52/2012. 
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V jiném svém rozhodnutí Nejvyšší soud konstatuje78, že „ustanovení § 31a odst. 

2 OdpŠk je normou s relativně neurčitou hypotézou, která není stanovena přímo právním 

předpisem, a které tak přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém 

případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu 

okolností.“ Dále potom vyvozuje, že aby mohlo dojít k žalobcem požadované finanční 

kompenzaci či omluvě, musí soud nejdříve dospět k závěru, že k porušení práva žalobce 

ze strany žalované skutečně došlo. V případě, že soud dle shora uvedených kritérií shledá, 

že pouhé konstatování porušení práva ve výroku rozsudku je dostačující satisfakce, 

rozhodne tímto způsobem, aniž by se žalobce (pouhého) konstatování porušení svého 

práva v žalobním petitu domáhal. Pokud je přiznáno zadostiučinění v podobě finanční 

náhrady, toto již v sobě obsahuje samo zjištění, že k porušení práva žalobce došlo a není 

tedy třeba jej konstatovat zvlášť. V případě, že soud dojde k závěru, že přiměřeným 

zadostiučiněním je omluva, kterou i žalobce navrhuje, musí tato obsahovat konstatování 

porušení práva poškozeného, či musí být vyslovena v návaznosti na konstatování 

porušení práva. 

Řízení o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu 

dle zákona o odpovědnosti za škodu je tedy dalším případem řízení, ve kterém dochází 

k určitému způsobu vypořádání vztahu mezi účastníky, a tedy řízení, ve kterém lze 

spatřovat omezování dispoziční zásady stejným způsobem, jaký byl vymezen v úvodu 

této kapitoly. Je otázkou, zda se poškozený, který žádá finanční kompenzaci, spokojí 

s pouhým konstatováním porušení svých práva, o které ve své podstatě ani nežádal, avšak 

rozhodující soud považuje konstatování porušení práva za dostatečné a přiměřené. Lze se 

domnívat, že ve většině obdobných případů se žalobce bude dál bránit opravnými 

prostředky a domáhat se požadované finanční kompenzace. Dané rozhodnutí je navíc 

v rozporu s dispoziční zásadou, když soud přiznává něco jiného, než co žalobce v žalobě 

požaduje, aniž by tato výjimka byla výslovně zakotvena. Důvodem, proč zákonodárce 

zvolil takovouto konstrukci, která porušuje dispoziční zásadu, je zřejmě myšlenka, že 

pokud skutečně k porušení práva poškozeného žalobce došlo, je lepší konstatovat 

výslovně toto porušení než žalobcův návrh zamítnout pro nepřiměřenost jím 

požadovaného zadostiučinění.  

 
78 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 2014, sp. zn. 30 Cdo 3850/2014, uveřejněný ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 37/2015 civ. 
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Je třeba ještě jednou zdůraznit, že možnost soudního uvážení a překročení návrhu 

stran v souladu s ustanovením § 153 odst. 2 o. s. ř. je třeba vnímat jako možnost 

poskytnutí širší ochrany subjektivních práv. Nelze se však spokojit s úpravou v rámci 

občanského soudního řádu, který by měl rozvíjet zásadu dispoziční a poskytovat stranám 

prostředky, díky kterým jsou právě ony jedinými pány sporu. Ustanovení porušující 

dispoziční zásadu, byť v zájmu stran, pak přináší zbytečnou nejistotu do právního řádu. 

Za současného právního stavu by bylo například vhodné vyloučit právní úpravu řízení, 

ve kterých je možný určitý způsob vypořádání vztahu účastníků, do zákona č. 292 /2013 

Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen jako „z. ř. s.“), čímž by se omezování 

dispoziční zásady v občanském soudním řádu zabránilo. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních upravuje především řízení nesporná, avšak i některá zvláštní řízení sporná. 

Hlavními důvody pro vyloučení těchto řízení do samostatného zákona byla zejména 

povahová rozdílnost řízení sporných na jedné straně a řízení nesporných, včetně řízení 

sporných zvláštních, na straně druhé, a to zejména ve vztahu k procesním zásadám, které 

jednotlivá řízení ovládají.79 Občanský soudní řád tak může rozvíjet zásadu dispoziční a 

projednací, zatímco z. ř. s. je ovládán zásadou oficiality a zásadou vyšetřovací. Je tedy 

zřejmé, že pokud by byla úprava ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř. přesunuta do zákona o 

zvláštních řízeních soudních, zákonodárce by se vyhnul zbytečnému omezování 

dispoziční zásady. 

 

1.1.2. Prokurátorské žaloby 

Jak již bylo uvedeno shora, v rámci návrhu na zahájení řízení, jakožto procesním 

úkonu žalobce, tedy subjektu, kterému náleží subjektivní právo, jehož ochrany se 

domáhá, nelze spatřovat omezování dispoziční zásady. Lze se však setkat se situacemi, 

kdy návrh na zahájení řízení je podán osobou od účastníků řízení odlišnou. Předně se tak 

děje v civilním řízení nesporném, kde je možné řízení zahájit i bez návrhu účastníka 

soudem z úřední povinnosti, případně státním zastupitelstvím. Je-li řízení zahajováno 

soudem, jedná se o projev zásady oficiality, a nelze tedy v tomto případě hovořit o 

omezení dispoziční zásady. Odlišné názory panují ohledně situace, kdy je řízení zahájeno 

na návrh jiného státního orgánu (státního zastupitelství, dříve prokurátorství), který 

 
79 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 358-359. 
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k takovému úkonu má pravomoc svěřenou právním řádem.80 Takzvané prokurátorské 

žaloby jistě plnily významnou roli v době totalitní, když je lze vnímat jako možnost státu 

vměšovat se do soukromoprávních vztahů občanů. Naneštěstí mnozí tehdejší autoři 

ovlivněni režimem popisovali možnost zahájit řízení na návrh prokurátora jako 

pozitivum, neboť tím dle jejich názoru docházelo k posílení ochrany soukromých práv a 

zájmů subjektů,81 a zcela tak pomíjeli význam dispoziční zásady v civilním řízení 

soudním, jak ovšem bylo v totalitním režimu naprosto běžné. 

Návrh na zahájení řízení podaný prokurátorem, tedy prokurátorská žaloba, byla 

upravena v ustanovení § 35 občanského soudního řádu z roku 1963 v původním znění. 

Dané ustanovení umožňovalo prokurátorovi podat návrh na zahájení řízení, či do řízení 

kdykoli vstoupit v jeho průběhu, pokud měl sám dojem, že zájem společnosti nebo 

ochrana práv občanů takovýto postup vyžaduje a nejednalo-li se o ryze osobní práva 

občanů. K oprávněním prokurátora v těchto řízeních se potom vyjadřoval odstavec třetí, 

kde bylo řečeno, že prokurátor může v zásadě činit veškeré úkony jako účastník řízení. 

Oprávněn nebyl pouze k takovým úkonům, které mohl vykonávat pouze účastník 

právního vztahu, tedy vztahu hmotněprávního. V takto zahájeném řízení potom 

prokurátor působil jako „strážce socialistické zákonnosti“ (§ 35 odst. 2 o. s. ř. 

v původním znění). Rozebírané ustanovení však nesděluje zcela jasně a určitě, jaké bylo 

tedy procesní postavení prokurátora v rámci předmětného řízení kromě strážce 

socialistické zákonnosti, přičemž takovéto označení nemá s procesním postavením 

v řízení mnoho společného. Je zřejmé, že prokurátor nemá postavení žalobce, neboť u 

soudu neuplatňuje své vlastní subjektivní právo, avšak právo náležející jinému, i když tak 

činí vlastním jménem, a tedy ani rozhodnutí v takovém řízení vydané prokurátorovi 

nebude zakládat práva či dokonce povinnosti. Lze shrnout, že „oprávnění prokurátora 

k podání návrhu na zahájení řízení podle § 35 o. s. ř. nevyplývá z jeho účastenství ve 

hmotněprávním vztahu, nýbrž má základ toliko v procesním ustanovení, které ho 

opravňuje k tomu, aby uplatnil právo náležející jinému subjektu a vyplývající 

z účastenství tohoto subjektu v nějakém hmotněprávním vztahu.“82  

 
80 LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7601-3, str. 39. 
81 HRDLIČKA, Jindřich. Prokurátorské žaloby v občanském soudním řízení. ACADEMIA nakladatelství 

Československé akademie věd. Praha, 1968, str. 14. 
82 HRDLIČKA, Jindřich. Prokurátorské žaloby v občanském soudním řízení. ACADEMIA nakladatelství 

Československé akademie věd. Praha, 1968, str. 8. 
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Prokurátorské žaloby nerespektovaly občanskou hmotněprávní dispozitivní 

zásadu, která ponechává na subjektu hmotného práva, zda se podáním žaloby bude 

domáhat ochrany vlastního subjektivního práva, a zároveň byla omezována i procesně 

právní zásada dispoziční. Toto však, jak uvádí Hrdlička83, nebylo všeobecně uznávané 

mínění, neboť se našli taktéž autoři, kteří prokurátorské žaloby jako omezení dispoziční 

zásady nevnímali. Naopak dle jejich názoru zahájení řízení z iniciativy prokurátora dle 

ustanovení § 35 o. s. ř. v původním znění sloužilo jako možnost širší ochrany práv a zájmů 

občanů, jakožto nositelům subjektivních práv. S takovými závěry se však nelze ztotožnit, 

když prokurátor byl oprávněn podat návrh na zahájení řízení i v případech, kdy subjekt 

předmětného práva s řízením v dané věci nevyslovil souhlas či o ochranu svého 

subjektivního práva vůbec neměl zájem. Za takové situace nemůže být podání žaloby 

prokurátorem odůvodněno zájmem účastníka řízení, když tento na tom zájem zjevně 

nemá. „Dispoziční zásada vychází z toho, že soudní ochrana se stranám 

soukromoprávních poměrů nevnucuje, ale nabízí.“84 Je tedy zřejmé, že institut 

prokurátorských žalob znamenal pro dispoziční zásadu její absolutní popření. 

Prokurátorské žaloby v občanském soudním řízení však neomezují pouze zásadu 

dispoziční, nýbrž negativně působí také na zásadu rovnosti občanů před zákonem. Děje 

se tomu v případech, kdy účastník, místo kterého podal návrh na zahájení řízení 

prokurátor, s tímto souhlasí a dostává se mu tedy v obraně jeho subjektivních práv proti 

žalované straně značné výhody v podobě podpory ze strany prokurátora.85  

 K dané problematice se vyslovil například i Štajgr86, který zastával názor, že i 

v situaci, kdy řízení není zahájeno účastníkem řízení, ale například státním 

zastupitelstvím, nelze hovořit o omezení dispoziční zásady, či dokonce zásadě oficiality, 

neboť i pokud je řízení zahájeno státním zástupcem, stále se jedná o projev zásady 

dispoziční. Dále doplňuje, že o zásadě oficiality lze hovořit pouze v takových případech, 

kdy je řízení zahájeno soudem na základě jeho vlastní iniciativy.  

 
83 HRDLIČKA, Jindřich. Prokurátorské žaloby v občanském soudním řízení. ACADEMIA nakladatelství 

Československé akademie věd. Praha, 1968, str. 14-15. 
84 LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7601-3, str. 39. 
85 HRDLIČKA, Jindřich. Prokurátorské žaloby v občanském soudním řízení. ACADEMIA nakladatelství 

Československé akademie věd. Praha, 1968, str. 31. 
86 ŠTAJGR, František. Zásady civilního soudního řízení. Praha: Nákladem Spolku Československých 

právníků „Všehrd“, 1946, str. 92. 
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 S výše uvedenými názory, dle nichž zahájení řízení státním zastupitelstvím je 

projevem dispoziční zásady, však nelze souhlasit, neboť „[o]tázku, zda je zahájení řízení 

ovládáno dispoziční zásadou nebo zásadou oficiality, je možno řešit jedině z pohledu 

procesních stran, a nikoliv soudu.“87  

Někteří autoři tak, odlišně od Štajgra, postavení státního zástupce (prokurátora) 

připodobňují k postavení soudu při zahájení řízení ex offo, a to zejména v tom směru, že 

státní zástupce zahajuje řízení z veřejného zájmu, nikoli z důvodu ochrany vlastního 

subjektivního práva, a není tedy ani účastníkem daného řízení, nýbrž má pouze postavení 

zvláštního subjektu v předmětném řízení. Z logiky věci také nepřísluší státnímu zástupci 

disponovat s předmětem řízení, tedy uzavírat za účastníky, či společně s nimi, soudní 

smír.88 Hlavním posláním civilního procesu je poskytovat osobám ochranu jejich 

hmotných práv, a je tedy výhradně na stranách řízení, zda se budou domáhat ochrany 

vlastního subjektivního práva a podají návrh na zahájení řízení, či zda o takovou ochranu 

nestojí. Nelze tedy ani přisvědčit závěru, že státní zástupce (či prokurátor) zahajuje řízení 

v zájmu účastníka řízení, pro zajištění širší ochrany jeho právům, jak tvrdili někteří autoři 

z dob totalitních. Zahájení řízení státním orgánem, aniž by se mělo jednat o spor, ve 

kterém tento vystupuje jako účastník, je zcela zřejmým omezením dispoziční zásady89 a 

nelze takovýto zásah do subjektivních práv účastníků nikterak ospravedlnit. Podání 

žaloby státním orgánem odlišným od soudu nelze tedy považovat za projev dispoziční 

zásady, ale naopak za prvek dispoziční zásadu omezující. 

 

1.2. Zpětvzetí žaloby 

Zpětvzetí žaloby je další dispoziční procesní úkon, který náleží žalobci. Tento 

může za řízení vzít svou žalobu zpět, pokud o ochranu svého subjektivního práva již 

nestojí, může tak učinit zcela či pouze zčásti (§ 96 odst. 1 o. s. ř.). Soud potom řízení 

v rozsahu zpětvzetí zastaví. Dispoziční oprávnění žalobce na zpětvzetí žaloby po zahájení 

jednání ve věci je omezeno stanovisky ostatních účastníků řízení, kteří mohou se 

zpětvzetím z vážných důvodů nesouhlasit a soud v tomto případě rozhodne, že návrh na 

 
87 LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7601-3, str. 39. 
88 WINTEROVÁ, Alena. Úvaha nad pojetím dispoziční zásady v občanském právu procesním. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. 1976, 22(2), 107-123. ISSN 0323-0619, str. 119. 
89 LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7601-3, str. 39. 
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zpětvzetí žaloby není účinný.90 Dané ustanovení tak v sobě obsahuje pravidlo, které 

soudní ochranu poskytuje všem účastníkům řízení, v tomto případě tedy žalovanému, 

který má právo se k žalobcovu zpětvzetí návrhu vyjádřit. Vážné důvody odůvodňující 

nesouhlas žalované strany se zpětvzetím jsou spatřovány zejména v právním či jiném, 

např. morálním či procesně ekonomickém zájmu na meritorním rozhodnutí věci. Dalším 

důvodem jsou potom případy tzv. iudicium duplex, tedy spory, v nichž mají žalobce i 

žalovaný stejné postavení a zahájení řízení by bylo možné i na návrh druhé strany (např. 

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví).91 Vážný důvod pro vyslovení 

nesouhlasu se zpětvzetím žaloby je dán také tehdy, je-li dokazování ve věci v takové fázi, 

že rozhodnutí soudu v neprospěch žalobce již lze očekávat a zpětvzetí žaloby žalobcem 

je zjevně vedeno v úmyslu zmařit vydání pro něj nepříznivého rozhodnutí ve věci.92 

Zákonem č. 296/2017 Sb. bylo ustanovení § 96 rozšířeno o odstavec 6., který má 

sloužit mimo jiné k urychlení řízení, avšak mimo to značně omezuje dispoziční zásadu. 

Nové znění odstavce 6 nebylo navrhováno v původním vládním návrhu zákona93, ale 

doplněno až usnesením Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny z 85. schůze 

konané dne 20. dubna 201794, ve znění: „Byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po 

té, co rozhodnutí odvolacího soudu, případně též soudu prvního stupně, o věci bylo 

dovolacím soudem zrušeno, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné, jestliže 

důvodem pro zpětvzetí návrhu byla skutečnost, která nastala v době, kdy trvaly účinky 

zrušeného rozhodnutí.“  

Ústavně právní výbor odůvodňuje nutnost přijetí uvedené změny dvěma 

argumenty. Prvním z nich je rozdílnost názorů na další postup v řízení pro případ, kdy 

došlo k plnění na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které však bylo dovolacím 

soudem později zrušeno. Druhý argument je založen na tvrzení, že zákazem zpětvzetí se 

urychlí vydání konečného rozhodnutí ve věci, sníží se náklady řízení a zlepší se postavení 

žalovaného. Změna se týká situací, kdy žalovaná strana plní na základě vykonatelného 

rozhodnutí odvolacího soudu, které je však v řízení o mimořádných opravných 

 
90 Ustanovení § 96 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
91 DAVID, Ludvík, František IŠTVÁNEK, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Martina KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ a 

kol. Občanský soudní řád. Komentář. II díl. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-460-4, 

str. 453. 
92 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 2003, sp. zn. 21 Cdo 1758/2002. 
93 Sněmovní tisk č. 987/0 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2020. [cit. 2020-02-

09]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=987. 
94 Sněmovní tisk č. 987/2. [online] Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2020. [cit. 2020-02-

09]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=987. 
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prostředcích zrušeno, a dojde tak k bezdůvodnému obohacení na straně žalobce, neboť 

plnění bylo poskytnuto na základě právního důvodu, který odpadl.95 V této situaci má 

žalobce možnost vzít žalobu zpět, neboť došlo k naplnění v žalobě požadovaného a 

žalovaný nemá vážný důvod, pro který by měl soud vyslovit neúčinnost zpětvzetí. 

Následně je na žalovaném, aby podal návrh na zahájení nového řízení o vydání 

bezdůvodného obohacení, čímž se řízení v zásadě koná znovu a oběma stranám narůstají 

náklady řízení.96 

Jak uvádí Lavický: „Navzdory dobrým úmyslům nepřináší toto pravidlo 

jakoukoliv změnu k lepšímu; pouze omezuje obě procesní strany a nutí je dovést řízení do 

meritorního konce, i kdyby na tom již neměly zájem. V novém pravidlu se promítá nejen 

nesprávné pochopení vztahu hmotného a procesního práva, ale také neschopnost 

identifikovat problém tam, kde se skutečně nachází.“97 Je tedy třeba podrobněji rozebrat 

tvrzené důvody přijetí nového pravidla. 

Ve svém odůvodnění Ústavně právní výbor odkazuje na rozhodnutí velkého 

senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky sp. 

zn. 31 Cdo 3309/2011, ze dne 23. dubna 2014, ve kterém jsou řešeny dva možné přístupy 

soudů k řešení dané problematiky, které se objevují v rozhodnutích Nejvyššího soudu. 

Základním problémem je určení, zda plněním dle pravomocného rozhodnutí dochází ke 

splnění dluhu a zda plnění dle pravomocného rozsudku, který je později zrušen, je 

bezdůvodným obohacením. První přístup je postaven na tezi, že plnění na základě později 

zrušeného rozhodnutí je bezdůvodným obohacením, neboť dané rozhodnutí nebylo 

v souladu s hmotněprávními poměry a bylo tedy plněno na dluh, který neexistuje. 

Promlčecí lhůta pak žalovanému počíná běžet okamžikem zrušení tohoto rozhodnutí.  

Druhý přístup je postaven na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze 

dne 30. dubna 2003, sp. zn. 21 Cdo 1758/2002, ve kterém se však Nejvyšší soud zabýval 

otázkou pracovněprávního vztahu a předběžně vykonatelného rozsudku. Spor spočíval 

v tom, že žalovanému byla předběžně vykonatelným rozsudkem uložena povinnost plnit 

žalobci. Žalovaný ve věci podal odvolání a následně plnil na předběžně vykonatelný 

 
95 Ustanovení § 2991 odst. 2 záokna č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
96 Příloha č. 19 k zápisu z 85. schůze Ústavně právního výboru. [online] Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, 2020. [cit. 2020-02-09]. Dostupné Z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=118982#prilohy. 
97 LAVICKÝ, Petr. KOTÁSEK, Josef. Zákaz zpětvzetí žaloby podle nového § 96 odst. 6 OSŘ. Právní 

rozhledy. Rok: 2018. Vydání: 1. str. 1. 
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rozsudek, neboť se chtěl vyhnout vykonávacímu řízení. Žalobce však po podaném 

odvolání žalovaného vzal svou žalobu zpět s tím, že žalovaný splnil jeho nárok. I přes to, 

že žalovaný se zpětvzetím žaloby vyslovil nesouhlas, odvolací soud dovodil, že žalovaný 

nemá k nesouhlasu vážný důvod, když nárok žalobce zanikl splněním. Nejvyšší soud 

České republiky potom nesouhlasil s názorem odvolacího soudu ohledně zániku 

požadovaného nároku plněním žalovaného, neboť dle jeho názoru: „Vyslovením 

předběžné vykonatelnosti rozsudku nastává povinnému účastníku pracovněprávního 

vztahu povinnost poskytnout druhému účastníku stanovené plnění bez ohledu na to, že 

rozsudek dosud nenabyl právní moci. Tím, že soud vysloví předběžnou vykonatelnost 

svého rozsudku, se neřeší a nemůže řešit s konečnou platností opodstatněnost 

uplatněného nároku. Jedná se jen o prozatímní úpravu poměrů mezi účastníky a ten z 

nich, který podle předběžně vykonatelného rozsudku obdržel plnění, si musí být vědom 

toho, že je bude povinen vždy vrátit, ukáže-li se podle výsledku pravomocně skončeného 

řízení, že mu ve skutečnosti nenáleží.“  Žalovaný tedy neplnil s úmyslem uspokojit 

žalobcův nárok, ale plnil pouze proto, že mu tak bylo uloženo soudem, pročež žalovaný 

nárok z pracovněprávního vztahu nezaniká. Zánik nároku v důsledku tohoto plnění by 

nastal až vydáním rozhodnutí soudu, jímž se řízení končí a dle kterého je nárok žalobce 

opodstatněný.98 

Senát č. 29 Nejvyššího soudu se nicméně pokusil výše uvedené vztáhnou i na 

plnění činěné na základě pravomocného rozsudku, které dle jeho názoru nemá za následek 

zánik dluhu, neboť žalovanému v takovém případě chybí vůle splnit dluh, když plní pouze 

to, co mu ukládá pravomocné rozhodnutí soudu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 31 

Cdo 3309/2011 však tento názor zcela vyvrací, když poukazuje na to, že nezáleží na 

motivu žalovaného, na základě kterého dojde ke splnění procesní povinnosti uložené 

pravomocným rozsudkem a vyplývající z poměrů hmotněprávních, a dále, že tímto 

splněním zaniká jak tato povinnost procesní, tak i daný závazek plynoucí z hmotného 

práva, o jehož ochranu bylo v řízení usilováno.99  

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu své 

rozhodnutí ze dne 23. dubna 2014, sp. zn. 31 Cdo 3309/2011, uzavírá slovy: „Jestliže na 

základě povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím soudu, které neodpovídá 

 
98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 2003, sp. zn. 21 Cdo 1758/2002. 
99 Rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 

2014, sp. zn. 31 Cdo 3309/2011. 
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skutečným hmotněprávním poměrům, žalovaný plnil na neexistující dluh, pak žalobci 

vzniká bezdůvodné obohacení, a to okamžikem, kdy bylo rozhodnutí, na jehož základě 

bylo plněno, pravomocně zrušeno. Tímto okamžikem též začíná běh promlčecí doby k 

uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení (§ 107 obč. zák.). Na 

hmotněprávních vztazích mezi účastníky však nic nemění ani to, že žalobce poté, co 

pravomocné rozhodnutí bylo zrušeno, vezme žalobu zpět, ani to, že v řízení pokračuje.“  

I přes logické odůvodnění rozebíraného rozhodnutí Nejvyššího soudu, setkalo se 

toto s kritikou ze strany zastánců názoru uvedeného v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 

dne 30. dubna 2003, sp. zn. 21 Cdo 1758/2002. Tito tvrdí, že názor Nejvyššího soudu 

týkající se zániku závazku splněním na základě pravomocného rozhodnutí soudu je pouze 

„umělou a účelovou konstrukcí“100, která nemůže mít za následek splnění dluhu ve sféře 

hmotněprávní, když se jedná pouze o plnění procesní povinnosti s tím, že dlužník plní 

s vědomím, že mu plnění bude vráceno, pokud bude rozhodnutí později zrušeno. Nejde-

li tedy o splnění dluhu, nelze ani souhlasit se závěrem velkého senátu, že při zpětvzetí 

žaloby žalobcem po zrušení rozhodnutí, na základě kterého bylo plněno, nemá žalovaný 

vážný zájem na vydání meritorního rozhodnutí ve věci. Je zřejmé, že v takovém případě 

bude mít žalovaný zájem na zjištění, zda plnil na skutečný hmotněprávní nárok, či 

zpětvzetí žaloby byl pouze taktický tah ze strany žalobce, jak se vyhnou zamítnutí žaloby. 

Poskytnuté plnění by se dle výsledku řízení po zrušení původního rozhodnutí započítalo 

na nárok žalovaného, či by žalovanému vzniklo právo na vrácení poskytnutého plnění. 

Dle kritiků však v těchto případech nelze hovořit o bezdůvodném obohacení, které 

vyvozuje velký senát, nicméně některá ustanovení o bezdůvodném obohacení se 

analogicky použijí, avšak pouze z důvodu obdobného obsahu vzniklého vztahu a 

bezdůvodného obohacení. Kritici následně nesouhlasí ani s během promlčecí lhůty 

k vymožení plnění poskytnutého v rozporu s hmotným právem, když, dle jejich názoru, 

až na základě navazujícího řízení po zrušení pravomocného rozhodnutí dovolacím 

soudem bude postaveno na jisto, zda se poskytnuté plnění započte na nárok žalobce a 

v jaké výši má být případně vráceno žalovanému. Z tohoto důvodu lze vyvodit, že 

promlčecí lhůta na vydání poskytnutého plnění dle pravomocného rozhodnutí začne běžet 

až po pravomocném skončení řízení po zrušení daného rozhodnutí.101 

 
100 DRÁPAL, Ljubomír. PONDIKASOVÁ, Tereza. Zrušení pravomocného soudního rozhodnutí a 

„bezdůvodné obohacení“?. Právní rozhledy. Rok 2015.Vydání 3. str. 100. 
101 DRÁPAL, Ljubomír. PONDIKASOVÁ, Tereza. Zrušení pravomocného soudního rozhodnutí a 

„bezdůvodné obohacení“?. Právní rozhledy. Rok 2015.Vydání 3. str. 100-104. 
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Zvýše uvedeného plyne, že ačkoli zde existují dva odlišné přístupy k řešení shora 

uvedené situace, citované rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu z roku 2014, na 

které odkazuje samo odůvodnění úpravy zákazu zpětvzetí dle ustanovení § 96 odst. 6 

o. s. ř., se snažilo zavést jednotný způsob řešení dané problematiky. I přes kritiku daného 

rozhodnutí a nesouhlas s jeho právním názorem lze na základě následné rozhodovací 

praxe Nejvyššího soudu dojít k závěru, že usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 

2003, sp. zn. 21 Cdo 1758/2002, bylo překonáno právě rozhodnutím velkého senátu 

Nejvyššího soudu z roku 2014, které mělo za cíl sjednotit rozhodování předmětné 

problematiky.102 Nejvyšší soud také v jiném svém rozhodnutí konstatoval, že rozhodnutí 

Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1758/2002 „se týká specifik předběžně vykonatelných 

rozsudků v pracovněprávních vztazích.“103 Nelze tedy přisvědčit odůvodnění Ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny, že úprava pravidla zákazu zpětvzetí žaloby po 

zrušení rozhodnutí dovolacím soudem je nutná z důvodů různorodosti názorů na další 

postup v těchto řízeních, když rozdílný přístup k řešení dané problematiky byl 

rozhodovací praxí Nejvyššího soudu objasněn a sjednocen. 

Druhý argument Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny odůvodňující 

nutnost přijetí navrhované změny spočívá na tvrzení, že zákaz zpětvzetí žaloby povede k 

urychlení vydání konečného rozhodnutí ve věci, neboť již nebude nutné zahájení nového 

řízení, tím zároveň dojde ke snížení nákladů řízení, a zejména pak ke zlepšení postavení 

žalovaného. Z odůvodnění vyplývá, že nové pravidlo má zabránit především zahajování 

nového řízení žalovaným, ve kterém by se tento domáhal vydání bezdůvodného 

obohacení, tedy vrácení toho plnění, které poskytl žalovanému na základě pravomocného 

rozhodnutí, které však bylo posléze dovolacím soudem zrušeno.104 Odůvodnění Ústavně 

právního výboru však neobsahuje bližší nastínění postupu v řízení po zrušení 

pravomocného rozhodnutí. Aby bylo dosaženo novelou zamýšleného účelu, lze dovodit, 

že soud by se po zrušení rozhodnutí měl věnovat také otázce, zda poskytnuté plnění je či 

není bezdůvodným obohacením. Pokud by se však soud zabýval otázkou bezdůvodného 

obohacení, je nutné argumentovat dispoziční zásadou a vázaností soudu předmětem řízení 

tak, jak je tento vymezen v žalobě. Již z tohoto důvodu lze nově zavedené pravidlo zákazu 

zpětvzetí zpochybnit, když vede k dalšímu omezování dispoziční zásady. Řízení po 

 
102 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. října 2016, sp. zn. 30 Cdo 2561/2014. 
103 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2015, sp. zn. 26 Cdo 4381/2014. 
104 Příloha č. 19 k zápisu z 85. schůze Ústavně právního výboru. [online] Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, 2020. [cit. 2020-02-09]. Dostupné Z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=118982#prilohy. 
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zrušení pravomocného rozhodnutí dovolacím soudem se tak bude znovu zabývat 

existencí nároku žalobce na plnění s tím, že nelze dojít k jinému závěru než zamítnutí 

žaloby, neboť pokud soud dojde k závěru, že žaloba nemá oporu v hmotném právu, nelze 

rozhodnout jinak, než zamítnutím žaloby, a existoval-li tu hmotněprávní nárok 

žalovaného, došlo k jeho zániku splněním a žaloba bude i v tomto případě zamítnuta. 

Zavedením zákazu zpětvzetí návrhu po zrušení rozhodnutí dovolacím soudem tedy ke 

změně procesního postavení žalovaného v žádném ohledu nedochází, když stále zůstává 

na něm, aby se svého práva na vrácení bezdůvodného obohacení domáhal u soudu. 

Lavický ustanovení § 96 odst. 6 o. s. ř. kritizuje také pro nepochopení vzájemného 

vztahu hmotného a procesního práva. Hlavní problém dle něj tkví v rozlišování nároku 

materiálního a nároku procesního, které existují nezávisle na sobě a zánik jednoho nemá 

přímý vliv na zánik druhého. Stejně tak je třeba nahlížet na právní moc, která má 

významné účinky v procesním právu, avšak hmotněprávního vztahu, o němž se řízení 

vedlo, se nikterak nedotkne. Právní názor velkého senátu Nejvyššího soudu v rozhodnutí 

sp. zn. 31 Cdo 3309/2011 tak v tomto světle neobstojí, neboť nelze vznik bezdůvodného 

obohacení žalobce na úkor žalovaného spojovat se zrušením pravomocného rozhodnutí, 

na základě kterého bylo plněno.105 „Zrušení rozsudku má za následek pouze to, že odpadly 

účinky závaznosti a nezměnitelnosti, jež ve sféře procesního práva bránily tomu, aby se 

žalovaný domáhal vydání bezdůvodného obohacení,“106  

Z výše uvedeného plyne, že ustanovení § 96 odst. 6 o. s. ř. neobsahuje řešení, které 

jím bylo zamýšleno a je oprávněně podrobováno kritice. Naopak lze konstatovat, že jím 

bylo do civilního soudního řízení vneseno další omezení dispoziční zásady, a to jak ve 

vztahu k dispozičnímu oprávnění žalobce, kterému je bráněno vzít svou žalobu zpět, tak 

i co do postavení žalovaného, kdy i přes jeho souhlasné stanovisko se zpětvzetím návrhu 

musí být v řízení pokračováno. Byl vysloven taktéž názor, že ustanovení § 96 odst. 6 

o. s. ř. není v souladu s ústavním pořádkem, že není ústavně konformní.107 Jako měřítko 

pro možnost omezení konkrétního základního práva či svobody se v ústavním právu užívá 

třístupňový test proporcionality, kdy se zkoumá vhodnost, potřebnost a přiměřenost 

daného omezujícího právního institutu ve vztahu k omezovanému právu, přičemž hned 

 
105 LAVICKÝ, Petr. KOTÁSEK, Josef. Zákaz zpětvzetí žaloby podle nového § 96 odst. 6 OSŘ. Právní 

rozhledy. Rok: 2018. Vydání: 1. str. 5-7. 
106 LAVICKÝ, Petr. KOTÁSEK, Josef. Zákaz zpětvzetí žaloby podle nového § 96 odst. 6 OSŘ. Právní 

rozhledy. Rok: 2018. Vydání: 1. str. 7. 
107 LAVICKÝ, Petr. KOTÁSEK, Josef. Zákaz zpětvzetí žaloby podle nového § 96 odst. 6 OSŘ. Právní 

rozhledy. Rok: 2018. Vydání: 1. str. 9. 
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první kritérium testu proporcionality v tomto případě dodrženo není. Vhodnost 

omezujícího právního institutu je dána, pokud tento vede k naplnění vytyčeného cíle; 

kritérium potřebnosti zkoumá, zda neexistuje jiný právní institut, který představuje menší 

zásah do chráněných základních práv a i přesto umožňuje dosáhnout sledovaného cíle; a 

z pohledu kritéria přiměřenosti se porovnávají základní práva, která v dané situaci stojí 

proti sobě (jedno je omezováno druhým).108 Jak plyne z výše uvedeného návrhu, hlavním 

cílem ustanovení § 96 odst. 6 o. s. ř. má být zlepšení postavení žalovaného, jehož 

postavení se však omezením dispozičního práva žalobce zákazem zpětvzetí nikterak 

nedotkne, naopak jsou oba nuceni postupovat v řízení i přesto, že na tom již nemají zájem. 

Podrobovat tedy ustanovení § 96 odst. 6 o. s. ř. dále kritériím potřebnosti a přiměřenosti 

je již zbytečné. 

 Na závěr je nutné zdůraznit, že vznik bezdůvodného obohacení jako následek 

zrušení pravomocného rozhodnutí dovolacím soudem je skutečně nežádoucí jev, kterému 

by mělo být zabráněno. Snahu zákonodárce o nápravu tak lze považovat za odůvodněnou 

a nutnou, avšak její provedení působí jako rychlá snaha o jakoukoli nápravu než jako 

promyšlené řešení problému. Jádro vzniku bezdůvodného obohacení totiž netkví ve 

zpětvzetí žaloby žalobcem po zrušení pravomocného rozhodnutí dovolacím soudem, ale 

problém je způsoben samotným institutem dovolání jakožto mimořádným opravným 

prostředkem. Shodné názory se objevují i v rámci odborné veřejnosti.109 Dovolatel 

uplatňuje opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí, na základě kterého je však 

současně povinen plnit, aby se vyhnul případnému vykonávacímu řízení. Pokud by 

dovolání bylo upraveno jako řádný opravný prostředek proti rozhodnutí odvolacího 

soudu, vznik bezdůvodného obohacení by byl tímto vyloučen. V takovém případě by totiž 

žalovaný po rozhodnutí odvolacího soudu nebyl nucen plnit, neboť dané rozhodnutí by 

nemohlo při podání dovolání nabýt právní moci. Porovnáme-li navrhované zavedení 

dovolání jako řádného opravného prostředku a ustanovení § 96 odst. 6 o. s. ř., dojdeme 

k závěru, že dovolání jako řádný opravný prostředek řeší problém vzniku bezdůvodného 

obohacení komplexně, neboť míří na jádro vzniku problému, nikoli na jeho následky jako 

to činí ustanovení § 96 odst. 6 o. s. ř., a tím naplňuje i sledovaný cíl zrychlení řízení. 

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že by zavedení dovolání jako řádného opravného 

 
108 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 4 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-

730-6, str.136. 
109 LAVICKÝ, Petr. KOTÁSEK, Josef. Zákaz zpětvzetí žaloby podle nového § 96 odst. 6 OSŘ. Právní 

rozhledy. Rok: 2018. Vydání: 1. str. 10. 
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prostředku očistilo občanský soudní řád od dalšího nežádoucího omezení dispoziční 

zásady, které ustanovení § 96 odst. 6 o. s. ř. přineslo. 

 

1.2.1. Fikce zpětvzetí návrhu 

Dalšími instituty civilního řízení soudního, které jsou podrobovány silné kritice 

z důvodu porušování dispoziční zásady, jsou fikce dispozičních úkonů jako jsou fikce 

uznání nároku a fikce zpětvzetí návrhu. Hlavní účel, který zákonodárce sledoval 

zavedením fikcí dispozičních procesních úkonů do našeho právního řádu, je zejména 

urychlení civilního soudního řízení. Úprava pomocí fingování dispozičního procesního 

úkonu však nebyla zvolena zcela šťastně. Otázkou fikce dispozičních úkonů se 

v návaznosti na fikci zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení zabýval i Ústavní soud 

v nálezu pléna ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, uveřejněný ve Sbírce nálezů 

a usnesení Ústavního soudu pod č. N 90/53 SbNU 159, ve kterém byl zdůrazněn význam 

dispoziční zásady v civilním procesu a nežádoucí efekt, který s sebou fikce dispozičních 

procesních úkonů přináší. S ohledem na to, že fikce zpětvzetí návrhu nezpůsobuje tak 

rozporuplné diskuse jako fikce uznání nároku žalovaným, budou podrobněji fikce 

dispozičních úkonů rozebrány dále společně s fikcí uznání nároku žalovaným a tato 

kapitola bude věnována pouze fingování dispozičního procesního úkonu žalobce, kterým 

je fikce zpětvzetí návrhu.  

Ustanovení § 114c o. s. ř., které upravuje přípravné jednání, upravuje zároveň dvě 

fikce dispozičních procesních úkonů, a to jak úkonu žalobce – fikce zpětvzetí návrhu, tak 

žalované strany – fikce uznání nároku. Fikce zpětvzetí žaloby je upravena v odst. 7, který 

zní: 

(7) Nedostaví-li se k přípravnému jednání žalobce nebo jiný navrhovatel, ačkoliv 

byl řádně a včas předvolán nejméně 20 dnů předem, aniž by se včas a z důležitého důvodu 

omluvil, soud řízení zastaví; o tomto následku musí být poučen v předvolání 

k přípravnému jednání.  

Dané ustanovení výslovně neuvádí, že dochází k fingování zpětvzetí žaloby 

nedostaví-li se žalobce k jednání, avšak při porovnání s jinými ustanoveními upravujícími 

zastavení řízení (§ 104 o. s. ř., § 96 o. s. ř.) lze tento závěr vyslovit.110  

 
110 LAVICKÝ, Petr. Zmeškání účastníka a fikce dispozičních procesních úkonů. Právní fórum, rok:2009, 

ročník 6, vydání: 10, str. 411. 



 

48 

 

 

Hlavním cílem přípravného jednání je za spolupráce účastníků řízení a soudu 

dospět k vyřešení sporu smírnou cestou, případně soudu umožňuje ujasnit si sporné 

skutečnosti a eventuálně vyzvat strany k doplnění svých tvrzení tak, aby mohl ve věci 

rozhodnout.111 Z těchto cílů přípravného jednání lze vyvodit, že účast jak žalobce, tak 

žalovaného na přípravném jednání je nezbytná k naplnění uvedeného účelu, a právě 

z tohoto důvodu došlo k přijetí ustanovení, která mají za cíl působit na účastníky takovým 

způsobem, aby se na jednání dostavili a poskytli soudu potřebnou součinnost. Rozdíl však 

je v tom, jaké následky dané fikce ve vztahu k probíhajícímu řízení způsobují. Oba 

instituty nastupují za obdobné situace, tedy při nedostavení se jednoho z účastníků 

k přípravnému jednání, avšak nedostavení se žalovaného a fikce uznání nároku způsobuje 

žalovanému daleko vážnější následky, než nedostavení se žalobce a fikce zpětvzetí 

žaloby. Při nedostavení se žalobce k přípravnému jednání dojde k zastavení řízení, ve 

věci tedy není vydáno meritorní rozhodnutí a žalobce může v totožné věci podat návrh na 

zahájení řízení znovu. Naopak při fikci uznání nároku žalovaným soud vydá meritorní 

rozsudek v souladu s ustanovením § 153a odst. 3 o. s. ř., s nímž se pojí překážka věci 

pravomocně rozhodnuté. Nelze tedy současnou úpravu přípravného řízení se sankcemi 

účastníků za nedostavení se považovat za spravedlivou.112 Zajímavým institutem, který 

by vedl k nastolení rovného postavení stran v diskutované situaci, by byla fikce vzdání se 

nároku žalovaným při jeho nedostavení se k přípravnému jednání a následné vydání 

rozsudku pro vzdání se nároku, který by byl rozsudkem meritorním a měl by tedy stejné 

účinky jako rozsudek pro uznání.113 Taková právní úprava by sice vedla k nastolení 

rovnováhy a spravedlnosti mezi žalobcem a žalovaným při nedostavení se jednoho z nich 

k přípravnému jednání, avšak z hlediska principů civilního procesu je fikce vzdání se 

nároku nežádoucí, stejně jako fikce uznání nároku, když by jím opět docházelo 

k omezování dispoziční zásady fingováním dispozičního procesního úkonu žalovaného. 

Dispoziční úkon vzdání se nároku žalobcem, na jehož základě dochází k vydání 

meritorního rozsudku pro vzdání se nároku upravuje i slovenský civilný sporový 

poriadok, přičemž tuto úpravu přejal z občianskeho súdneho poriadku z roku 1963. 

 
111 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 336. 
112 WINTEROVÁ, Alena. Přípravné jednání v civilním soudním řízení. Právní fórum. Rok: 2019, ročník 6, 

str. 231. 
113 LAVICKÝ, Petr. Zmeškání účastníka a fikce dispozičních procesních úkonů. Právní fórum, rok:2009, 

ročník 6, vydání: 10, str. 412. 
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Vzdání se nároku zde plní na straně žalobce obdobnou funkci jako uznání nároku na 

straně žalovaného a představuje tak prvek zásady rovnosti účastníků řízení před soudem. 

Otázka fikce zpětvzetí návrhu byla řešena i Ústavním soudem, a to konkrétně 

v rámci insolvenčního řízení, kdy dle ustanovení § 399 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném ke dni 30. září 

2008 (dále jen jako „ins. zák.“), při nedostavení se dlužníka k přezkumnému jednání 

nastala fikce zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení a proti rozhodnutí soudu o zpětvzetí 

návrhu nebylo možné podat opravný prostředek dle ustanovení § 394 odst. 2 ins. zák. 

Právě toto ustanovení znemožňující obranu proti rozhodnutí o zpětvzetí návrhu (přesněji 

ustanovení § 394 odst. 2 část věty za středníkem ins. zák.) bylo napadeno pro rozpor 

s ustanovením čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Hlavní 

přínos nálezu pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/08 ve vztahu k tématu této práce 

je uveden pod bodem 20 nálezu, kde je rozebrán význam dispoziční zásady a vztah 

subjektivního hmotného práva a veřejného občanského procesního práva. Ústavní soud 

zdůrazňuje, jak již bylo uvedeno shora v první části práce, že dispoziční zásada v oblasti 

práva procesního představuje to, co autonomie vůle subjektů v právu soukromém. 

„Dispoziční právní úkon nemůže být obsahem právní fikce, aniž by tím byla porušena 

zásada dispoziční, na jejímž základě je civilní proces budován, a v konečném důsledku 

též zásada autonomie vůle.“114 Snaha zákonodárce o urychlování civilního řízení je dle 

Ústavního soudu pochopitelná a žádoucí, avšak nesmí se tak dít způsoby, které brání 

účastníku řízení v prosazovaní své svobodné vůle svým svobodným jednáním, naopak 

urychlovat řízení lze pouze ve vztahu ke skutkovým zjištěním, a to prostřednictvím 

právních domněnek. Ústavní soud se na základě výše uvedeného ztotožnil s názorem 

navrhovatele a napadené ustanovení insolvenčního zákona zrušil, neboť tím, že je 

dlužníkovi znemožněno bránit se řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu, 

napadené ustanovení ins. zák. porušuje právo na spravedlivý proces.  

Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 42/08 popsal podstatu fikce dispozičního 

úkonu účastníka řízení a vyslovil její rozpor se základním kamenem civilního procesu – 

dispoziční zásadou, kdy záměr zákonodárce na urychlení řízení nepřeváží význam 

dispoziční zásady v rámci civilního řízení soudního. Je tedy otázkou, proč ve shora 

rozebraném nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/15 zabývajícím se fikcí uznání 

 
114 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, uveřejněný ve Sbírce nálezů 

a usnesení Ústavního soudu pod č. N 90/53 SbNU 159. 
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nároku došlo k odklonu od dřívějšího správného názoru Ústavního soudu a fikce 

dispozičních procesních úkonů nebyla z našeho právního řádu odstraněna. Závěrem je 

třeba zdůraznit nutnost odstranění ustanovení civilního soudního řádu, v rámci kterých 

dochází k fingování dispozičních procesních úkonů účastníků řízení. Stejného cíle by 

bylo dosaženo nahrazením fikcí dispozičních úkonů rozsudkem pro zmeškání, tedy 

kontumačním rozsudkem, který plní stejný, zákonodárcem sledovaný cíl urychlení řízení 

(k rozsudku pro zmeškání viz. dále). Nelze se spokojit s dosavadní právní úpravou pouze 

na základě tvrzení, že institut plní svůj účel tak, jak má a s jeho aplikací nejsou v praxi 

problémy. Omezení dispoziční zásady způsobené fikcí dispozičních úkonů je zcela zjevné 

a zbytečné vzhledem k tomu, že jej lze napravit zavedením kontumačních rozsudků 

namísto fingování dispozičních procesních úkonů účastníků řízení. Na rozhodovací praxi 

soudu by takováto změna neměla zásadní vliv, avšak procesní postavení účastníků řízení 

by zaznamenalo značné posílení.  

 

1.3. Změna žaloby 

Dalším dispozičním procesním úkonem, jímž žalobce disponuje řízením a ve 

kterém lze spatřovat omezování dispoziční zásady, je změna žaloby. Institut změny 

žaloby je obsažen v ustanovení § 95 o. s. ř., který zní: 

(1) Žalobce (navrhovatel) může za řízení se souhlasem soudu měnit návrh na 

zahájení řízení. Změněný návrh je třeba ostatním účastníkům doručit do vlastních rukou, 

pokud nebyli přítomni jednání, při němž ke změně došlo. 

(2) Soud nepřipustí změnu návrhu, jestliže by výsledky dosavadního řízení 

nemohly být podkladem pro řízení o změněném návrhu. V takovém případě pokračuje 

soud v řízení o původním návrhu po právní moci usnesení. 

 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 29. října 2008, sp. zn. 32 Odo 

1186/2005, judikoval, že změnou žaloby je jednak její rozšíření, tedy situace, kdy žalobce 

nově požaduje sice stejné plnění, avšak ve vyšším rozsahu, dále situace, kdy nově 

požaduje plnění zcela odlišné od původního, nebo namísto rozsudku na plnění požaduje 

vydání rozsudku určovacího (a naopak), a to vše při zachování shodného skutkového 

stavu jako v původní žalobě. Dále se o změně žaloby hovoří také v situaci, kdy je stále 

požadováno původní plnění, avšak na základě jiného či doplněného skutkového stavu. 

Změnou žaloby se rozumí i situace, kdy žalobce požaduje plnění jiné na základě 
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skutkového stavu odlišného od prvotního vymezeného původní žalobou. Naopak o změně 

žalobního návrhu, tedy o novém vymezení předmětu řízení, nelze hovořit v situacích, kdy 

žalobce nově požaduje méně, než požadoval v původním návrhu na zahájení řízení. Za 

těchto podmínek je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 o. s. ř., neboť 

se jedná o částečné zpětvzetí žaloby.115  

 Vzhledem k tomu, že se jedná o dispoziční procesní úkon žalobce, měl by tento 

být přípustný a účinný bez dalšího, avšak již ze znění zákona je zřejmé, že jeho účinnost 

se podmiňuje souhlasem soudu. Ještě před rozhodnutím soudu o přípustnosti změny 

žaloby musí být umožněno žalovanému vyjádřit se k tomuto návrhu, avšak jeho souhlas 

se změnou vyžadován není.116 Vzhledem k výše uvedenému by měl žalobce moudře 

vážit, zda změnu žaloby navrhovat, neboť tím bude jednak narušena plynulost řízení, 

může dojít k jeho prodloužení v návaznosti na vyrozumívání žalované strany, a nakonec 

změna žaloby nemusí být soudem vůbec připuštěna.117 

 Ustanovení § 95 odst. 2 o. s. ř. přesně vymezuje situace, za kterých nelze změnu 

žaloby připustit. Toto ustanovení se snaží zabránit zjevnému protahování řízení v těch 

případech, kde by veškeré dosud získané výsledky řízení nebylo možné použít pro řízení 

o změněné žalobě a celé dokazování apod. by muselo probíhat znovu. Je na soudu, aby 

návrh na změnu žaloby posoudil ve vztahu ke konkrétnímu řízení a jeho 

pravděpodobnému pokračování po případné změně žaloby. Pokud soud žalobcův návrh 

na změnu nepřipustí, pokračuje se dále v dosavadním řízení. Jestliže však žalobce na 

takovém řízení již nebude mít zájem, zejména s přihlédnutím k navrhované změně 

žaloby, může svou původní žalobu vzít zpět a podat nový návrh na zahájení řízení ve 

znění navrhované změny původní žaloby. Je tedy otázkou, zda zákonodárcova snaha o 

zamezení zbytečného prodlužování řízení omezením dispozičního úkonu žalobce byla 

dostatečně promyšlena, když se lze důvodně domnívat, že ve většině obdobných 

případech dojde ke zpětvzetí původní žaloby, zastavení původního řízení z důvodu tohoto 

 
115 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 95. In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský 

komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 

str. 97. 
116 DVOŘÁK, Bohumil. § 95 (Změna žaloby). In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 396. 
117 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 95. In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský 

komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 

str. 96. 



 

52 

 

 

zpětvzetí a podání žaloby nové, neboť žalobce již nebude mít zájem pokračovat v řízení 

zahájeném podle původní žaloby. 

 Zavedením prvků koncentrace řízení do civilního sporného řízení (§118b o. s. ř.) 

došlo k dalšímu zásahu do dispoziční zásady a rozšíření možností soudu nepřipustit 

žalobcem navrhovanou změnu žaloby. Obecně již bylo o koncentraci řízení pojednáno 

v první části práce, nyní tedy bude pozornost věnována pouze jejímu vlivu na procesní 

úkon změny žaloby. Tento je zmíněn v ustanovení § 118b odst. 2 věta první, která zní: 

 (2) Byla-li připuštěna změna žaloby (§ 95), nejsou tím účinky podle odstavce 1 

dotčeny… 

 Odstavec 1 se pak výslovně věnuje okamžiku, jehož dosažením ke koncentraci 

řízení dochází, tedy dokdy lze tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy k jejich 

prokázání (do skončení přípravného jednání; do skončení prvního jednání ve věci, 

nebylo-li provedeno jednání přípravné). Připuštění změny žaloby s sebou obvykle nese i 

nová tvrzení a důkazy ze strany žalobce, a zároveň na to navazující skutková tvrzení a 

důkazní návrhy žalovaného. Dojde-li tedy k navržení změny žaloby až poté, co došlo ke 

koncentraci řízení a soud si je vědom, že v důsledku koncentrace řízení nebude žalobce 

moci tvrdit nové skutečnosti a navrhovat nové důkazy, čímž dojde k neunesení břemene 

důkazního a břemene tvrzení ve vztahu ke změněné žalobě, neměl by změnu žaloby 

připustit.118 

 I zde lze polemizovat nad účelností nepřipuštění změny žaloby v důsledku 

koncentrace řízení, která má opět sloužit zejména k urychlení a zefektivnění řízení, když 

lze předpokládat, stejně jako je uvedeno shora, že žalobce raději vezme svou žalobu zpět 

a podá nový návrh na zahájení řízení o změněném předmětu, než aby pokračoval v řízení 

jenom pro nepřipuštění změny jeho předmětu. Bylo by namístě za této situace spíše zvážit 

výjimku z koncentrace řízení nežli omezovat žalobce v jeho dispozičním procesním 

úkonu. Vhodné pro postup v těchto situacích, kdy po koncentraci řízení a připuštění 

změny žaloby je dle soudu třeba doplnit některé skutečnosti či navrhnout další důkazy, 

se zdá být využití ustanovení § 118a odst. 1 a odst. 3, které umožňuje soudu vyzvat 

účastníky k doplnění svých tvrzení a navržení důkazů, zjistí-li v průběhu jednání, že 

 
118 KRÁLÍK, Michal. VAŠÍČEK, Jiří. § 118b (Zákonná koncentrace řízení). In: LAVICKÝ, Petr a kol. 

Občanský soudní řád (§1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2016, str. 566. 
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účastník řízení takto neučinil.119 Připuštění této podmínky by zřejmě nevedlo k cílenému 

urychlení původního řízení, avšak zcela jistě by bylo daleko přijatelnější, než zpětvzetí 

žaloby a podání nového návrhu na zahájení řízení ve znění požadovaných změn, k čemuž 

by žalobce s největší pravděpodobností přistoupil. Je zřejmé, že v obou případech dochází 

k omezení jedné ze základních zásad civilního procesu, a to buď dispoziční zásady, či na 

druhé straně zásady koncentrace řízení. Institut koncentrace řízení byl do našeho právního 

řádu zaveden s úmyslem zbavit řízení zbytečných průtahů, avšak jak bylo uvedeno výše, 

pokud v důsledku koncentrace řízení bude žalobcův návrh na změnu žaloby neúčinný, lze 

předpokládat zpětvzetí žaloby žalobcem a zastavení původního řízení, načež bude 

žalobcem podána žaloba nová ve znění již navrhovaných změn a celé řízení tak poběží 

znovu. Cíl koncentrace řízení v těchto případech tedy naplněn nebude, naopak lze 

předpokládat nárůst nákladů řízení spojených se zahájením nového řízení. Zavedením 

výjimky z koncentrace řízení pro případy změny žaloby by sice nutně nemuselo vést 

k urychlení rozhodnutí ve věci, avšak lze předpokládat, že tento způsob by byl rychlejší, 

a navíc také hospodárnější než při dodržení koncentrace řízení. Zavedení výjimky 

z koncentrace řízení je tedy z hlediska proporcionality vhodnější variantou než zbytečné 

omezování dispoziční zásady, jakožto vůdčího principu civilního řízení soudního.  

 

2. Omezování dispoziční zásady ve vztahu k dispozičním úkonům 

žalovaného 

Shodně jako jsou některé dispoziční procesní úkony přiznány pouze žalobci, má i 

žalovaný k dispozici několik procesních úkonů, kterými může například uplatnit svůj 

nárok vůči žalobci vzájemnou žalobou (ustanovení § 97 o. s. ř.), podat odpor proti 

platebnímu poukazu (ustanovení § 172 a násl. o. s. ř.) či žalobcův nárok výslovně uznat, 

a to v celém rozsahu, či pouze částečně (ustanovení § 153a o. s. ř.). Z hlediska omezování 

dispoziční zásady je na místě věnovat se právě dispozičnímu úkonu uznání nároku 

žalovaným a podání či nepodání odporu proti platebnímu rozkazu. 

 

 
119 KRÁLÍK, Michal. VAŠÍČEK, Jiří. § 118b (Zákonná koncentrace řízení). In: LAVICKÝ, Petr a kol. 

Občanský soudní řád (§1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2016, str. 566. 
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2.1. Uznání nároku 

Uznání nároku je dispoziční procesní úkon, kterým žalovaný v průběhu řízení 

výslovně uznává nárok, který vůči němu žalobce v předmětném řízení uplatňuje, a to buď 

zcela, co do základu, či pouze zčásti. Uznáním nároku žalovaným se řízení ve věci značně 

urychluje, neboť není třeba nadále zjišťovat skutkový stav věci v tom rozsahu, v jakém 

došlo k uznání žalovaného nároku a na skutková tvrzení uvedená žalobcem v žalobě či 

v navazujících vyjádřeních se hledí jako na nesporná. Soudu pak nezbývá nic jiného než 

vydat rozsudek pro uznání, mezitímní rozsudek pro uznání, či částečný rozsudek pro 

uznání, v souladu s dispozičním procesním úkonem žalovaného.120 I ve vztahu 

k písemnému vyhotovení rozsudku přináší uznání nároku žalovanou stranou jisté 

ulehčení pro soud, neboť v souladu s ustanovením § 157 odst. 3 o. s. ř. není třeba 

v odůvodnění rozsudku pro uznání uvádět takové podrobnosti, jako v běžných 

meritorních rozsudcích, avšak postačí pouze uvést předmět řízení a důvody, pro které 

bylo rozhodnuto právě rozsudkem pro uznání. 

Uzná-li však žalovaná strana nárok uplatněný žalobou pouze zčásti, není tento 

dispoziční procesní úkon žalovaného zcela „perfektní“, neboť soud na jeho základě 

rozsudek pro uznání nemůže vydat automaticky i při splnění všech podmínek obsažených 

v ustanovení § 153a o. s. ř., čímž dochází k porušení dispoziční zásady. Předmětné 

ustanovení § 153a odst. 1 o. s. ř. zní: 

(1) Uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který 

je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-

li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem 

podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. 

Z citovaného ustanovení plyne, že dispoziční procesní úkon žalovaného, kterým 

nárok uplatněný vůči němu žalobou uznává pouze v určité části, co do určité výše, je 

podmíněn souhlasem žalobce. V důsledku toho může soud částečný rozsudek pro uznání 

vydat pouze na návrh žalobce, čímž však dochází k omezení dispozičního úkonu žalované 

strany ve prospěch žalobce. Důvodem pro tuto úpravu je zřejmě ochrana žalobce, který 

nemusí mít v každé situaci zájem na vydání částečného rozsudku.121 Jak uvádí důvodová 

 
120 HRNČIŘÍK, Vít. § 153a (Rozsudek pro uznání). In: SVOBODA, Karel. SMOLÍK, Petr. LEVÝ, Jiří. 

ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 

978-80-7400-673-9, str. 644. 
121 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 343. 
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zpráva k návrhu zákona č. 171/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 

a kterým byla úprava ustanovení § 153a odst. 1 o. s. ř. vložena do našeho právního řádu, 

vydání částečného rozsudku pro uznání by mohlo být v některých případech pro žalobce 

nevýhodné, pročež byl zvolen postup výslovného návrhu žalobce na vydání daného 

částečného rozsudku pro uznání v souladu s předchozím dispozičním procesním úkonem 

žalované strany.122 Žádné přesnější vysvětlení však důvodová zpráva nepřináší, ani proč 

by pro žalobce mohlo být nevýhodné pouze částečné uznání a nikoli uznání nároku 

žalovaným zcela. 

Ustanovení § 153a odst. 1 věta druhá o. s. ř. představuje kromě omezení dispoziční 

zásady ve vztahu k dispozičnímu úkonu žalované strany, která je tímto omezena 

v dispozici s řízením, také narušení zásady rovnosti stran, neboť je zcela zřetelně 

upřednostňován zájem žalobce na úkor žalovaného. V takové situaci si lze položit otázku, 

co bylo úmyslem zákonodárce, nebo lépe řečeno čím chtěl vyrovnat omezení dispoziční 

zásady, neboť je zřejmé, že dispoziční zásadu lze v konkrétních situacích omezit, avšak 

toto omezení musí být vyrovnáno jiným rovnocenným, nebo spíše převažujícím zájmem 

stran. Většina institutů, v nichž k omezování dispoziční zásady dochází, jsou ze strany 

zákonodárce vysvětlena alespoň nutností urychlení řízení, které přináší pozitivum jak pro 

žalobce, tak pro žalovaného. V tomto případě je však omezování dispoziční zásady 

odůvodněno zájmem žalobce, tedy vnesením nerovnováhy do práv stran, což nelze 

v civilním řízení soudním připustit. Zákon v zásadě umožňuje namísto vydání částečného 

rozsudku ve věci v souladu s dispozičním procesním úkonem žalované strany a tím 

částečné skončení předmětné věci, pokračovat v řízení pro nesouhlas žalobce, neboť 

částečné rozhodnutí ve věci je pro něj nevýhodné, a jednat o celém nároku tak, jak jej 

uplatnil v žalobě, případně doplnil v pozdějších podáních, čímž však nelze na podporu 

kritizovaného ustanovení namítnout ani zákonodárcovo oblíbené urychlování řízení. 

Je tedy zřejmé, že omezení dispoziční zásady, které přináší ustanovení § 153a 

odst. 1 věta druhá o. s. ř., nelze přesvědčivě odůvodnit, neboť jím dochází jak k omezení 

dispozičního procesního úkonu žalované strany, tak je jím zároveň upřednostňován zájem 

žalobce na úkor žalovaného a vzniká tak bezdůvodná nerovnováha v jejich postavení. 

Aby se zákonodárce v těchto případech vyhnul zbytečnému a nepřesvědčivě 

 
122 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 171/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád. 

Beck-online [online]. [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=oz5f6mjzhezv6mjxgfpwi6q#. 



 

56 

 

 

odůvodněnému omezování dispoziční zásady ve vztahu k dispozičnímu úkonu 

žalovaného, má v zásadě dvě možnosti řešení nastalé situace. První je zbavení žalovaného 

možnosti uznat návrh pouze zčásti, čímž by se druhá věta ustanovení § 153a odst. 1 o. s. ř. 

stala nadbytečnou. Druhou možností je potom odstranění právě oné problematické druhé 

věty daného ustanovení, kdy by soud v souladu s dispoziční zásadou vydal částečný 

rozsudek pro uznání dle dispozičního procesního úkonu žalovaného při splnění všech 

podmínek v ustanovení § 153a o. s. ř. uvedených.  

Na danou problematiku lze však nahlížet i z druhé strany, tedy zda právě ona 

možnost žalovaného uznat nárok žalobce, a tím v zásadě ukončit řízení ve věci bez ohledu 

na postoj žalobce k takovému skončení věci, není zásahem do dispozičního oprávnění 

žalobce. Již bylo uvedeno, že úprava civilního řízení soudního v období první republiky 

taktéž upravovala institut uznání nároku žalovaným, avšak v této době mohl soud 

rozhodnout rozsudkem pro uznání pouze tehdy, podal-li žalobce návrh na vydání 

takového rozsudku. Shodně jako za dob první republiky je také rozsudek pro uznání 

nároku upraven na Slovensku, kde dle ustanovení § 282 c. p. s. je třeba návrhu žalobce 

k vydání rozsudku pro uznání, a to v případě, že žalovaný uznal pouze část nároku, ale i 

tehdy, byl-li nárok žalovaným uznán zcela. Toto ustanovení představuje obrat od původní 

slovenské úpravy rozsudku pro uznání v zákoně č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny 

poriadok, kde v souladu s ustanovením § 153a odst. 1 bylo třeba žalobcova návrhu na 

vydání rozsudku pro uznání pouze při částečném uznání nároku ze strany žalovaného.   

Nutnost žalobcova návrhu na vydání rozsudku pro uznání i v případech, kdy dojde 

k uznání nároku v plném rozsahu, je nově odůvodňována právě dispoziční zásadou. 

Komentář k danému ustanovení v civilnom sporovom poriadku však neposkytuje bližší 

odůvodnění a pouze uvádí, že žalobci budou již ve svých žalobách zpravidla navrhovat 

vydání rozsudku pro uznání pro případ, že během řízení dojde k uznání nároku žalovanou 

stranou.123 Takovéto vysvětlení nepůsobí zcela přesvědčivě, když zákonodárce v zásadě 

počítá s tím, že onen souhlas či návrh na vydání rozsudku pro uznání bude žalobcem dán 

v okamžiku podání žaloby. Je-li tedy předpokládáno od samého počátku, že žalobce onen 

návrh zpravidla podá, není třeba toto výslovně upravovat a zasahovat tak do dispozičního 

oprávnění žalovaného.  

 
123 HORVÁTH, Edmund. Civilný sporový poriadok: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. 

Rekodifikácia. ISBN 978-80-8168-318-3. str. 602-603. 



 

57 

 

 

Je zjevné, že názory na nutnost návrhu žalobce na vydání rozsudku pro uznání 

poté, co byl nárok žalovanou stranou uznán, se liší. Nezbytnost návrhu žalobce k vydání 

rozsudku pro uznání zasahuje do dispozičního oprávnění žalovaného, a zároveň vydání 

rozsudku pro uznání pouze na základě dispozičního úkonu žalovaného bez dispozičního 

úkonu žalobce je vnímáno jako zásah do dispozičního oprávnění žalující strany. Z tohoto 

pohledu se poté zdá české řešení jako snaha o vyrovnání omezení dispoziční zásady. 

Uvedené argumenty pro nutnost návrhu žalobce pro vydání rozsudku pro uznání však, 

dle mého názoru, nejsou zcela přesvědčivé. Je zjevné, že tato problematika by zasloužila 

podrobnější bádání, které by případně přineslo pádné důvody pro nezbytnost návrhu 

žalobce k vydání rozsudku pro uznání a odůvodnilo by nerovnováhu tímto vzniklou mezi 

žalobcem a žalovaným. 

 

2.1.1. Fikce uznání nároku 

Poměrně závažnějším omezením dispoziční zásady ve vztahu k dispozičním 

procesním úkonům žalovaného je však fikce uznání nároku žalovaným a vydání rozsudku 

pro uznání, kdy dochází k fingování dispozičního procesního úkonu strany řízení. Cílem 

pro zavedení fikce uznání nároku byla opět snaha o urychlení řízení v situacích, kdy je 

žalovaný nečinný. 

Fikce uznání nároku žalovaným svůj účel sice řádně plní, avšak právní úprava 

tohoto institutu se dostává do rozporu s dispoziční zásadou a lze tedy polemizovat nad 

vhodností daného institutu. Užití právních fikcí je třeba volit s vysokou mírou opatrnosti, 

vycházet z logických argumentů ospravedlňujících nutnost jejich úpravy, a zejména jejich 

užití by mělo mít pozitivní účinek na práva účastníků a průběh celého řízení.124 

Zákonodárcem zvolená fikce uznání nároku žalovaným však výše uvedené neplní. 

Takovýto závěr ovšem v právních kruzích není jednoznačný, neboť se objevuje také 

názor, že fikce uznání nároku k omezení dispoziční zásady nemůže vést, protože „jsou 

zde stanoveny takové zákonné podmínky uplatnění domněnky, které umožňují účastníku 

řízení chovat se tak, aby se domněnka nepoužila. Pokud se účastník řízení chová i přesto 

pasivně, projevuje tím tedy zároveň, s ohledem na to, že jsou mu následky jeho chování 

známy, vůli určitého obsahu, který se podává ze sankce právní normy, v tomto případě 

 
124 Odlišné stanovisko předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského k nálezu č. 211/2016 Sb., Ústavního 

soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15 



 

58 

 

 

vůli disponovat s předmětem řízení.“125 Již z úvodních vět citovaného tvrzení je zřejmé, 

že zavedení fikce uznání nároku žalovaným do české právní úpravy, jako důsledku 

nevyjádření se ke kvalifikované výzvě či nedostavení se žalované strany na přípravné 

jednání, vyvolalo mnoho nesouhlasných a rozporuplných diskusí ohledně vhodnosti 

zvolené úpravy. 

Novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 30/2000 Sb., kterým se 

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony, zavedla ustanovením § 114b odst. 5 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 153a 

odst. 3 o. s. ř. fikci uznání žalobcova nároku žalovaným jako následek nevyjádření se 

žalované strany ve stanovené lhůtě k žalobě, k čemuž byl vyzván na základě tzv. 

kvalifikované výzvy soudu, a zároveň byl soudem poučen o tom, jaké následky soud 

s nesplněním dané výzvy spojuje. Při splnění všech podmínek uvedených v § 114b odst. 

5 o. s. ř. dojde ze strany soudu k vydání rozsudku pro uznání. 

Rozsudek vydaný na základě fikce uznání nároku žalovaným je ze strany odborné 

veřejnosti kritizován zejména pro porušení dispoziční zásady, jakož i zásady projednací. 

Jak již bylo uvedeno v úvodní části této práce, dispoziční zásada je vůdčí zásadou 

civilního řízení soudního, významně se podílí na utváření charakteristických rysů tohoto 

řízení, pročež je třeba trvat na jejím striktním dodržování. Co se týká uznání nároku 

žalovanou stranou, jde o výslovný projev vůle, kterým žalovaná strana výslovně uznává 

hmotněprávní nárok žalobce a nelze ho tedy nahradit jakýmkoli jiným způsobem.126  

Fikce uznání nároku rozpoutala diskuzi, zda se dá vůbec hovořit o fikci uznání, 

jak je uvedeno v důvodové zprávě k návrhu zákona č. 30/2000 Sb., či zda se jedná o 

právní domněnku. Tvrzení, že se jedná o domněnku uznání nároku a nikoli o fikci, jsou 

postavena zejména na znění zákona, když je v obou ustanoveních uznání nároku uvedeno 

spojení „má se za to“, které je typické pro vyvratitelné právní domněnky. Někteří autoři 

jsou dokonce toho názoru, že ustanovení § 114b odst. 5 a § 114c odst. 6 upravují 

domněnku nevyvratitelnou.127 Obecně lze říci, že rozdíl mezi fikcí a domněnkou je dán 

existencí či neexistencí skutečnosti, která je jejich předmětem. Pokud se na skutečnost, 

 
125 SEDLÁČKOVÁ, Ivana. K článku prof. JUDr. J. Macura: „Rozsudek na základě fikce uznání nároku 

podle ustanovení § 114b o. s. ř.“. Bulletin advokacie, 2002, č. 6-7, str. 75. 
126 MACUR, Josef. Rozsudek na základě fikce uznání nároku podle ustanovení § 114b o.s.ř. Bulletin 

advokacie, 2002, č. 2, str.29-30. 
127 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1, str. 232-233. 
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která dle všeobecného vědomí neexistuje, hledí jako by existovala, hovoříme o právní 

fikci. Naopak domněnky jsou založeny na lidských znalostech a zkušenostech, ze kterých 

plyne, že skutečnost, která je předmětem dané domněnky, s vysokou pravděpodobností 

existuje.128 Pokud se žalovaný na výzvu soudu nevyjádří k žalobě, lze se domnívat, že tak 

neučinil z toho důvodu, že nemá argumenty, které by na svoji obranu mohl použít. Někteří 

autoři129 však skutečnost, že se žalovaný i přes výzvu k žalobě nevyjádřil, zaměňují s jeho 

dispozičním úkonem uznání nároku, což, s ohledem na shora uvedenou charakteristiku 

dispozičních úkonů, zkrátka není možné. Navíc k vydání rozsudku pro uznání dle 

ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř. dochází také za situace, kdy žalovaný svá skutková 

tvrzení a důkazy uvede, avšak až po lhůtě k tomu určené. K tomuto závěru dospěl i 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 8. března 2005, sp. zn. 21 Cdo 1951/2004: 

…„má-li se za řízení ve smyslu ustanovení § 114b odst.5 o.s.ř. za to, že žalovaný nárok 

uplatněný proti němu žalobou uznal, soud rozhodne podle ustanovení § 153a odst.3 o.s.ř. 

rozsudkem pro uznání, i když se žalovaný ještě před vydáním rozsudku pro uznání ve věci 

písemně vyjádřil tak, že nárok žalobce zcela neuznává, a i když ve svém opožděném 

vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji procesní obranu“… 

Vyvozovat tedy z nečinnosti žalovaného závěr, že tento nárok uznává, protože nemá co 

by na svoji obranu uvedl, není na místě. Jak plyne z výše uvedeného, ustanovení § 114b 

odst. 5 a § 114c odst. 6 o. s. ř. jsou správně označována jako fikce uznání nároku, a nikoli 

domněnky, když dochází k fingování dispozičního procesního úkonu žalovaného, který 

ve skutečnosti učiněn nebyl a tedy neexistuje, či v některých případech ani jako 

domněnka existovat nemůže, když daný procesní úkon nakonec žalovaným učiněn byl, 

avšak po lhůtě k tomu soudem určené.130 

Diskuse ohledně otázky, zda se jedná o fikci či domněnku uznání nároku zdá se 

být bezvýznamnou v porovnání s problematikou, kterou se zabýval Ústavní soud ve 

svém nálezu ze dne 31. května 2016, sp. zn. Pl. ÚS 13/15 (dále jen jako „nález ÚS“) a 

která se týkala návrhu I. senátu Ústavního soudu na zrušení ustanovení § 114b odst. 5 a 

souvisejícího ustanovení § 153a odst. 3 o. s. ř. (dále jen jako „napadaná ustanovení“) 

 
128 BEZOUŠKA, Petr. Krátké zamyšlení nad rozsudky pro uznání a po zmeškání. Právní rozhledy 2004. č. 

1, str. 34. 
129 Srov. BEZOUŠKA, Petr. Krátké zamyšlení nad rozsudky pro uznání a po zmeškání. Právní rozhledy 

2004. č. 1, str. 34, a SEDLÁČKOVÁ, Ivana. K článku prof. JUDr. J. Macura: „Rozsudek na základě 

fikce uznání nároku podle ustanovení § 114b o. s. ř.“. Bulletin advokacie, 2002, č. 6-7, str. 74. 
130 HUDKOVÁ, Barbora. Fikce uznání nároku žalovaným: K nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/15. 

Právní rozhledy, 2017, č. 23-24, str. 836. 
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pro rozpor s ústavním pořádkem. Napadaná ustanovení občanského soudního řádu jsou 

dle názoru navrhovatele v rozporu s čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 

odst. 4 Ústavy, když nezaručují svobodu vůle účastníků řízení, a dále nezaručují ani 

spravedlivý proces v souladu s čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Navrhovatel navazuje na nález pléna Ústavního soudu 

ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení 

Ústavního soudu pod č. N 90/53 SbNU 159, dle kterého nelze dispoziční procesní úkon 

nahradit fikcí, neboť tím dochází k omezení dispoziční zásady, která je určující pro civilní 

proces. Pokud jsou ustanovení občanského soudního řádu upravující fikci uznání nároku 

podrobena testu proporcionality, obstojí sice v požadavku dosažení sledovaného cíle (v 

tomto případě zrychlení řízení), avšak k tomuto lze užít i jiných vhodnějších prostředků 

(např. kontumační rozsudek), kterými by nebylo zasahováno do dispoziční zásady a nebyl 

by narušen ani ústavní pořádek.  

Ústavní soud však problém napadaných ustanovení nespatřoval v omezení 

svobody vůle žalovaného a spravedlivého procesu stejně jako navrhovatel. Nález ÚS 

poukazuje na to, že je na žalovaném, zda se k výzvě soudu vyjádří či nikoli a vydání 

rozsudku pro uznání je pak způsobeno pouze jeho pasivitou. Jeho svoboda vůle je tedy 

zachována. Ústavní soud dále zdůrazňuje, že po celou dobu existence napadaných 

ustanovení v právním řádu dochází k jejich ústavně konformnímu výkladu a v naprosté 

většině případů není třeba zásahu Ústavního soudu do rozhodnutí soudů obecných.  

Ústavní soud z tohoto důvodu nezrušil napadaná ustanovení zákona, když dle něj je 

možné napadaná ustanovení vykládat ústavně konformním způsobem a zásah do svobody 

vůle a spravedlivého procesu je tímto výkladem vyloučen.  

Nález ÚS byl podroben silné kritice ze strany soudců ústavního soudu, kdy mu 

byl zejména vytýkán způsob argumentace pro nezrušení napadaných rozhodnutí, která se 

jeví jako nedostatečná, když Ústavní soud neprovedl standardně prováděný test 

proporcionality a omezil se pouze na konstatování, že užití napadaných ustanovení 

v rozhodovací praxi soudů funguje bezproblémově, neboť Ústavní soud musel do 

rozhodnutí obecných soudů v těchto otázkách zakročit z důvodu protiústavnosti pouze 

čtyřikrát.131 Jak je uvedeno shora, navrhovatelé upozorňovali na to, že napadená 

ustanovení v testu proporcionality neobstojí. Ústavní soud se ani dostatečně nevypořádal 

 
131 Odlišné stanovisko předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského k nálezu č. 211/2016 Sb., Ústavního 

soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15. 
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s doporučením navrhovatele ohledně rozsudku pro zmeškání, který by zabezpečil stejný 

účel a cíl jako napadaná ustanovení, avšak bez zásahu do dispoziční zásady a dispozičního 

úkonu účastníka řízení. Ústavní soud v institutu kontumačního rozsudku a rozsudku pro 

uznání na základě fikce nespatřuje rozdíl, když i rozsudek kontumační je vydán na 

základě fikce, a to fikce nespornosti v žalobě obsažených skutkových tvrzení. Ústavní 

soud zde však opomíjí skutečnost, že řízení lze urychlovat pouze v návaznosti na 

zjišťování skutkového stavu věci, z čehož rozsudek pro zmeškání vychází. Rozdíl mezi 

rozsudkem pro zmeškání a rozsudkem pro uznání, který Ústavní soud přehlíží, spočívá 

v tom, že rozsudkem pro zmeškání nedochází k fingování dispozičního úkonu 

žalovaného, jako tomu je u rozsudku pro uznání, avšak zde se jedná pouze o „potrestání“ 

žalovaného za jeho pasivitu, či lépe řečeno o motivování žalovaného k poskytnutí 

dostatečné součinnosti soudu tak, aby byla poskytnuta ochrana soukromých práv 

v souladu s cílem civilního soudního řízení.132 Ústavní soud se měl hlouběji zajímat 

vztahem napadaných ustanovení a navrhovaného kontumačního rozsudku k základním 

zásadám civilního řízení soudního, neboť tímto srovnáním by musel dojít ke stejnému 

závěru, který vyvozují navrhovatelé. Z těchto důvodu lze nález Ústavní soudu považovat 

za nedostatečně odůvodněný a nelze se s ním ztotožňovat.  

Z důvodové zprávy lze vyvodit, že motivací pro úpravu fikce uznání nároku 

v našem právním řádu bylo urychlení civilního řízení.133 K urychlení soudního řízení 

slouží soudu, mimo jiné, skutkové domněnky, které napomáhají při objasňování 

skutkového stavu věci. Možnost soudu považovat určité skutečnosti za prokázané je dána 

mírou pravděpodobnosti, kdy je možné zakládat soudní rozhodnutí na skutečnosti, která 

je vysoce pravděpodobná čili prakticky jistá. Skutkové domněnky vycházejí ze 

zkušeností a dlouhodobé praxe a v rámci civilního řízení umožňují zjistit skutkový stav 

pro rozhodnutí ve věci pouze na základě vysoké míry pravděpodobnosti, že je daná 

domněnka v souladu se skutkovým stavem.134 Jak dále Macur uvádí: „Skutkový stav, 

z něhož soud ve svém rozhodnutí, a to i v rozsudku pro zmeškání, vychází, musí být podle 

 
132 LAVICKÝ, Petr. Způsoby a limity urychlování civilního řízení soudního in DOBROVOLNÁ, Eva. 

LAVICKÝ, Petr. Současnost a perspektivy českého civilního procesu: sborník statí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-

7686-0, str. 43. 
133 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 171/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád. 

Beck-online (online). [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=oz5f6mjzhezv6mjxgfpwi6q. 
134 MACUR, Josef. Rozsudek na základě fikce uznání nároku podle ustanovení § 114b o.s.ř. Bulletin 

advokacie, 2002, č. 2, str. 31-33. 
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vnitřního přesvědčení soudce vysoce pravděpodobný. Nemůže být založen na žádné fikci, 

která je v rozporu s objektivní skutečností.“135 

Je tedy zřejmé, že možnost urychlení řízení lze vztáhnout pouze na zjišťování 

skutkového stavu, kde lze využít pravděpodobností a domněnek. Naopak však nelze pro 

rychlejší vydání rozhodnutí ve věci omezit dispoziční procesní úkony účastníků řízení, 

které nemůžou být vykonány jinak než projevem jejich vůle. Snaha zákonodárce urychlit 

civilní řízení v neprospěch účastníka, který ani přes výzvu soudu nesplní uloženou 

procesní povinnost, je třeba považovat za správnou, avšak nesprávně provedenou. 

Zákonodárce mohl k dosažení zamýšleného cíle využít institutu rozsudku pro zmeškání, 

jakožto kontumačního rozsudku. Je nutné podotknout, že rozsudek pro uznání plní svou 

úlohu stejně, jako by v dané situaci plnil rozsudek pro zmeškání. Nelze však přistoupit na 

takové řešení, které sice vede k cílenému urychlení řízení, avšak na úkor omezení 

dispozičního oprávnění účastníka řízení, a to navíc za situace, kdy právní řád poskytuje 

alternativní možnost řešení pasivity žalovaného a jeho „potrestání“, aniž by však při tom 

docházelo k fingování dispozičního procesního úkonu a omezování dispoziční zásady.136  

Lze tedy shrnout, že institut fikce uznání nároku žalovaným z důvodu nevyjádření 

se ke kvalifikované výzvě či nedostavení se k přípravnému jednání, není v naší právní 

úpravě žádoucí, neboť je jím omezována dispoziční zásada, když dochází k fingování 

dispozičního procesního úkonu účastníka řízení. K tomuto zcela nepochopitelně dochází 

i za situace, kdy žalovaný vyslovil nesouhlas s žalobou, avšak nestihl podat svá skutková 

tvrzení ve lhůtě stanovené v kvalifikované výzvě, a je tedy zcela zjevné, že nárok, který 

vůči němu žalobce žalobou uplatňuje, neuznává. Nutno také podotknout, že nahrazení 

rozsudku pro uznání v uvedených případech rozsudkem pro zmeškání by na první pohled, 

bez hlubšího zkoumání, nepůsobilo pro vedení řízení významné rozdíly. Požadovaného 

urychlení řízení by bylo dosaženo obdobným způsobem, avšak kontumační rozsudek by 

neznamenal omezení dispoziční zásady fingováním dispozičního procesního úkonu 

žalovaného jako se tomu děje při vydání rozsudku pro uznání. Jak uvádí Lavický: „Bude-

li sice řízení rychlé, avšak na úkor ochrany skutečných subjektivních práv a právem 

chráněných zájmů, není taková situace o nic lepší než ta, v níž se proces ke svému cíli 

 
135 MACUR, Josef. Rozsudek na základě fikce uznání nároku podle ustanovení § 114b o.s.ř. Bulletin 

advokacie, 2002, č. 2, str. 37. 
136 LAVICKÝ, Petr. Způsoby a limity urychlování civilního řízení soudního. In: DOBROVOLNÁ, Eva. 

LAVICKÝ, Petr. Současnost a perspektivy českého civilního procesu: sborník statí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-

7686-0, str. 42. 
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doslova vleče po mnoho let.“137 Rozsudek pro zmeškání navíc nepůsobí vůči žalovanému 

tak striktně jako rozsudek pro uznání, neboť dle ustanovení § 153b odst. 4 o. s. ř. může 

žalovaný navrhnout zrušení vydaného rozsudku pro zmeškání, jestliže úkon zmeškal 

z omluvitelného důvodu. Ustanovení § 153a o. s. ř. upravující rozsudek pro uznání však 

žádnou možnost odůvodněné omluvy a zrušení rozsudku pro uznání nepřipouští. 

Rozsudek pro zmeškání při nevyjádření se žalované strany k žalobě byl upraven již za 

první republiky, jak je uvedeno shora. I slovenská právní úprava civilního řízení sporného 

se vyhýbá fingování dispozičních procesních úkonů a namísto toho upravuje vydávání 

kontumačních rozsudků pro případy, kdy se žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádří k 

žalobě (§ 273 c. s. p.). Rozsudek pro zmeškání tak v těchto případech představuje sankci 

za nesplnění povinnosti tvrdit rozhodné skutečnosti a k těmto navrhovat důkazy.138 

 

2.1.2. Rozsudek pro zmeškání 

V předcházející kapitole a kapitole věnující se fikci zpětvzetí návrhu žalobcem 

byla právní úprava de lege ferenda značně opírána o institut kontumačních rozsudků, 

které by, narozdíl od fikce uznání nároku žalovaným a fikce zpětvzetí návrhu žalobcem, 

neomezovaly ve výše uvedených situacích dispoziční zásadu fingováním dispozičních 

procesních úkonů účastníků řízení. Takovým kontumačním rozsudkem, který zná i naše 

současná právní úprava, je rozsudek pro zmeškání upravený v § 153b o. s. ř. 

Ustanovení § 153b odst. 1 o. s. ř. stanoví: 

(1) Zmešká-li žalovaný, kterému byly řádně doručeny do jeho vlastních rukou 

žaloba a předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat, a 

který byl o následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy první jednání, 

které se ve věci konalo, a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání, pokládají se 

tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkajících se sporu, za 

nesporná a na tomto základě může soud rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání. 

Zavedení institutu rozsudku pro zmeškání do našeho právního řádu bylo vedeno 

snahou o urychlení civilního řízení, stejně tak, jako tomu bylo u rozsudku pro uznání. 

Vydání rozsudku pro zmeškání skutečně k urychlení konkrétního civilního řízení vede, 

 
137 LAVICKÝ, Petr. Zmeškání účastníka a fikce dispozičních procesních úkonů. Právní fórum, rok:2009, 

ročník 6, vydání: 10, str. 401. 
138 HORVÁTH, Edmund. Civilný sporový poriadok: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. 

Rekodifikácia. ISBN 978-80-8168-318-3. str. 596-598. 
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neboť soud není nucen při nedostavení se žalovaného k prvnímu jednání toto jednání 

odročovat a znovu žalovaného předvolávat, ale namísto toho může při splnění všech 

podmínek vyplývajících z ustanovení § 153b odst. 1 o. s. ř. ve věci vydat meritorní 

rozhodnutí.  

Rozdíly mezi rozsudkem pro uznání a rozsudkem pro zmeškání již byly uvedeny 

shora. Abychom však mohli navrhovat záměnu rozsudku pro uznání, kritizovaného pro 

fikci dispozičního úkonu žalovaného, rozsudkem pro zmeškání, je třeba si odpovědět na 

otázku, zda v rámci vydávání rozsudku pro zmeškání také nedochází k fingování 

nějakého dispozičního procesního úkonu. V předcházející pasáži zabývající se 

vydáváním rozsudků pro uznání je řečeno, že rozsudek pro zmeškání, na rozdíl od 

rozsudku pro uznání, nefinguje dispoziční procesní úkon žalované strany, ale slouží 

pouze jako „potrestání“ pro účastníka řízení, který se bez omluvy k jednání nedostavil. 

Otázkou však zůstává, zdali právě ono nedostavení se k jednání, není dispozičním 

procesním úkonem žalovaného, který tím, že se k jednání nedostavil, konkludentně 

sděluje soudu, že skutkové okolnosti sporu tak, jak je tvrdí žalobce ve své žalobě, 

považuje za nesporné a nemá co by k žalobě dále uvedl. 

V rámci této práce již bylo pojednáno o mnoha dispozičních procesních úkonech, 

přičemž všechny musejí být účastníky řízení učiněny výslovně vůči soudu. Děje se tomu 

tak v souladu s ustanovením § 41a odst. 1 o. s. ř., který připouští účastníkům řízení učinit 

procesní úkon jinak než výslovně pouze tehdy, pokud tak stanoví zákon, čili „s nečinností 

účastníka (a v tomto směru zákon stanoví z pohledu § 41a odst. 1 „jinak“) lze spojovat 

procesní následky jen tam, kde to stanoví zákon.“139 Jako příklad lze uvést ustanovení 

§ 101 odst. 4 o. s. ř., které při nečinnosti účastníka, v tomto konkrétním případě 

nevyjádření se k výzvě soudu, předpokládá, že účastník nemá k věci námitky.  

Shora citované ustanovení § 153b odst. 1 o. s. ř. upravující rozsudek pro zmeškání 

však neobsahuje nic, z čeho by se dalo vyvozovat, že pokud se žalovaná strana bez řádné 

omluvy nedostaví k prvnímu jednání ve věci, bude soud předpokládat, že skutková 

tvrzení uvedená žalobcem v žalobě považuje za nesporná. Je tedy zřejmé, že s ohledem 

na ustanovení § 41a odst. 1 nelze nedostavení se žalovaného k jednání soudu považovat 

 
139 DRÁPAL, Ljubomír. § 41b (Podepisování úkonů). In: DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, 

DLOUHÁ, Eva, DOLEŽÍLEK, Jiří, FIALA, Roman, HORÁČEK, Roman, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, 

KRBEK, Pavel, KRČMÁŘ, Zdeněk, MAZANEC, Michal, NOVOTNÝ, Zdeněk, POLEDNE, Petr, 

PUTNA, Mojmír, SIMON, Pavel, ŠEBEK, Roman, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Občanský soudní řád I, II. 

1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 258. 



 

65 

 

 

za konkludentní dispoziční procesní úkon provedený jinak než výslovně, když takovouto 

možnost zákon nepřipouští. Nedostavení se žalované strany je pouze nečinností, kterou 

je potřeba od konkludentního procesního úkonu účastníka rozlišovat, neboť nečinnost, 

narozdíl od konkludentního procesního úkonu, neumožňuje soudu s jistotou zjistit, zda 

účastník řízení prostřednictvím své nečinnosti vyjadřuje nějaký procesní úkon, případně, 

o který procesní úkon se jedná.140 

Není-li tedy nedostavení se žalované strany k prvnímu jednání ve věci 

dispozičním procesním úkonem účastníka, nelze v případě rozsudku pro zmeškání ani 

hovořit o jakékoli fikci dispozičního procesního úkonu. Z tohoto důvodu jej také nelze 

srovnávat s rozsudkem pro uznání a jejich vztahem k dispoziční zásadě a jejímu 

případnému omezování. Rozsudek pro zmeškání, jakožto rozsudek kontumační, plní 

pouze funkci onoho „potrestání“ žalovaného za jeho nečinnost, aniž by docházelo 

k fingování dispozičního procesního úkonu účastníka řízení či jinému omezování 

dispoziční zásady, a navíc přispívá k požadovanému urychlení řízení. Ze shora 

uvedeného vyplývá, že nahrazení fikcí dispozičních procesních úkonů kontumačními 

rozsudky pro zmeškání je správný krok k odstranění omezování dispoziční zásady 

v civilním řízení soudním a zároveň krok k zrychlení celého řízení. 

Současný občanský soudní řád však neupravuje možnost vydání rozsudku pro 

zmeškání v případech, kdy se k jednání nedostaví žalobce, který byl na dané jednání včas 

a řádně předvolán a svou nepřítomnost na jednání řádně neomluvil. Takovýto postup 

přitom upravoval již rakousko-uherský civilní řád soudní z roku 1895. Vydání rozsudku 

pro zmeškání bylo možné při splnění shora uvedených podmínek, tedy řádné a včasné 

předvolání žalobce soudem obsahující také poučení o následcích nedostavení se k 

jednání, nedostavení se žalobce bez řádné omluvy a návrh žalovaného, který je na jednání 

přítomen, aby soud vydal rozsudek pro zmeškání.141 V civilním řízení platí zásada 

rovnosti stran, a tak by zřejmě i žalobce měl být potrestán za svou pasivitu stejně tak, jako 

je za ni případně trestán žalovaný. Slovenský civilný sporový poriadok upravuje rozsudek 

pro zmeškání žalobce v ustanovení § 278 c. s. p., přičemž zákonodárce danou úpravu 

zvolil právě z důvodu rovnosti stran řízení a nutnosti stejné aktivity účastníků v řízení, 

 
140 DVOŘÁK, Bohumil. Procesní úkony stran řízení. Právní rozhledy. Rok 2018, č. 3, str. 85. 
141 HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří, ed. Československé civilní právo procesní. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010, I.-III. díl. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-540-3. II. díl, str. 395. 
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z čehož lze logicky vyvozovat i obdobné následky při jejich pasivitě tak, aby byla 

zachována rovnost stran v řízení.142 

 

2.2. Platební rozkaz 

Problematika platebních rozkazů přináší do civilního řízení soudního možnost 

rychlého vyřízení věci bez jednání, je-li jejím předmětem peněžitý nárok, a ze skutečností, 

které žalobce ve své žalobě uvedl, lze uplatněný nárok bez jakýchkoli pochybností 

vyvodit. V těchto věcech rozhodne soud, a to i bez návrhu žalobce, vydáním platebního 

rozkazu, aniž by ve věci nařizoval ústní jednání.143 Je zcela zřejmé, že aby byly zachovány 

veškeré zásady civilního procesu, zejména tedy právo na spravedlivý proces, lze platební 

rozkaz vydat pouze za splnění přísných podmínek, neboť v opačné situaci by docházelo 

k zvlášť závažnému porušení práv žalované strany, která by neměla ani možnost vyjádřit 

se k předmětné žalobě mířící proti ní. Kromě již uvedených podmínek kladených na návrh 

na vydání platebního rozkazu, či obecně na žalobu, tedy, že se jedná o peněžitý nárok 

založený na přesně vylíčených skutečnostech, ze kterých nárok jednoznačně vyplývá, 

jsou také stanoveny přísnější podmínky pro doručování platebního rozkazu než při 

doručování běžného rozhodnutí ve věci. Ustanovení § 173 odst. 1 o. s. ř. stanoví nutnost 

doručení platebního rozkazu do vlastních rukou žalovaného bez možnosti náhradního 

doručení, protože jenom tak je zaručeno, že žalovaný měl možnost se s platebním 

rozkazem seznámit a případně proti němu podat odpor. 

Ustanovení § 174 odst. 2 o. s. ř. však do institutu platebního rozkazu vnáší další 

omezení dispoziční zásady, když věta první tohoto ustanovení zní: 

 (1) Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz 

v plném rozsahu a soud nařídí jednání… 

Dispoziční procesní úkon jednoho ze žalovaných, kterým je v tomto případě odpor 

proti platebnímu rozkazu, tak může nahradit dispoziční úkony i zbylých účastníků na 

straně žalovaných, přičemž tedy dojde ke zrušení platebního rozkazu, k nařízení jednání 

a řízení bude probíhat dle běžných parametrů i v případě, že zbylí žalovaní na 

pokračování v řízení nemají zájem, s nárokem žalobce souhlasí, a proto proti němu 

 
142 HORVÁTH, Edmund. Civilný sporový poriadok: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. 

Rekodifikácia. ISBN 978-80-8168-318-3. str. 600-601. 
143 Ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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nepodali odpor. Komentář k předmětnému ustanovení uvádí, že ustanovení § 174 odst. 2 

o. s. ř. poskytuje ochranu žalovanému, neboť podáním odporu jediným žalovaným se ruší 

platební rozkaz vůči žalovaným všem.144 Toto lze považovat určitě za správnou úvahu, 

avšak nelze se s takovýmto odůvodněním zcela ztotožnit, když v některých případech tím 

pouze dojde k růstu nákladů řízení žalovanému, který na pokračování v řízení neměl 

zájem. 

Pro posouzení daného ustanovení je nutné uvědomit si rozdíl mezi nerozlučným 

a samostatným společenstvím účastníků řízení a následky, které potom mají různé 

dispoziční úkony účastníků, jež jsou součástí právě konkrétního společenství. Pro 

nerozlučné společenství účastníků řízení na jedné procesní straně řízení dle ustanovení 

§ 91 odst. 2 o. s. ř. platí, že rozsudek v předmětné věci se musí vztahovat na všechny tyto 

účastníky právě z povahy společných práv a povinností těchto účastníků vystupujících na 

jedné straně řízení, a dále „platí úkony jednoho z nich i pro ostatní.“145 Naproti tomu 

ustanovení § 91 odst. 1 o. s. ř. upravuje situace, kdy mezi účastníky na jedné straně řízení 

se nejedná o výše uvedená společná práva či povinnosti, jde tedy o samostatné 

společenství a každý z účastníků tohoto společenství jedná sám za sebe, procesní úkon 

jednoho platí jen a pouze pro něj. Právní úprava platebního rozkazu na Slovensku tento 

rozdíl mezi samostatným a nerozlučným společenstvím vnímá (§ 267 c. s. p.) a pokud byl 

odpor podán jen jedním z několika žalovaných, který je součástí samostatného 

společenství účastníků, nedojde ke zrušení platebního rozkazu v plném rozsahu, avšak 

soud zruší platební rozkaz pouze ve vztahu k tomu žalovanému, který platební rozkaz 

podal.146 I zde tedy slovenská úprava na rozdíl od té naší myslí na striktní dodržování 

dispoziční zásady a vyhýbá se jejímu zbytečnému omezování. 

Ustanovení § 174 odst. 2 o. s. ř. rozdíl mezi nerozlučným a samostatným 

společenstvím přehlíží, čímž zasahuje do dispoziční sféry žalovaných, kteří se 

z jakéhokoli důvodu ocitli v samostatném společenství žalovaných. Není zcela zřejmé, 

z jakého důvodu zákonodárce zvolil tuto úpravu, která zasahuje do dispozičního 

procesního úkonu žalovaného a nutí ho setrvat v řízení i přes to, že žalovaný nárok 

žalobce zřejmě uznává, když proti platebnímu rozkazu nepodal odpor. S názorem, že je 

 
144 HRNČIŘÍK, Vít. § 174 (Odpor a důsledky jeho podání, resp. nepodání). In. SVOBODA, Karel. 

SMOLÍK, Petr. LEVÝ, Jiří. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-673-9, str. 728. 
145 Ustanovení § 91 odst. 2 o. s. ř. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řad, ve znění pozdějších předpisů. 
146 HORVÁTH, Edmund. Civilný sporový poriadok: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. 

Rekodifikácia. ISBN 978-80-8168-318-3. str. 585. 



 

68 

 

 

tímto institutem zlepšeno postavení žalovaného, či že dané ustanovení slouží k jeho 

ochraně, se nelze ztotožnit a snaha nalézt jiné přesvědčivé odůvodnění nutnosti tohoto 

ustanovení omezujícího dispoziční zásadu končí neúspěchem. Není tedy zcela zjevné, 

z jakého důvodu zákonodárce k takovéto úpravě přistoupil, neboť dané ustanovení ve 

vztahu k samostatnému společenství žalovaných omezuje dispoziční zásadu, aniž by bylo 

toto omezení přiměřeně vyváženo posílením jiných zaručených práv žalované strany. 

S ohledem na shora uvedené lze tedy ustanovení § 174 odst. 2 o. s. ř. označit za zjevně 

zbytečné omezování dispoziční zásady.  

 

3. Omezování dispoziční zásady ve vztahu k dispozičním úkonům 

účastníků 

3.1. Soudní smír 

Jak již bylo uvedeno v úvodní části práce, soudní smír je jediným dispozičním 

procesním úkonem žalobce a žalovaného, kterým strany společně disponují s předmětem 

řízení. Dalším specifikem soudního smíru, jako dispozičního procesního úkonu, je 

nutnost spolupráce obou stran řízení, neboť soudní smír představuje jak dispoziční 

procesní úkon žalobce, tak dispoziční procesní úkon žalovaného a k jeho účinnosti je 

třeba společné aktivity obou účastníků řízení. Soudním smírem účastníci projevují svou 

vůli skončit předmětné řízení, když o celém jeho předmětu uzavírají hmotněprávní 

dohodu. K účinnosti soudního smíru je však dle současné právní úpravy třeba schválení 

soudem, o čemž soud vydá usnesení a až takto schválený soudní smír má účinky jako 

každý pravomocný rozsudek soudu a řízení se jím končí.147 

Právě onen zásah soudu v podobě přezkumu ujednané hmotněprávní dohody stran 

o předmětu řízení vede k omezování dispoziční zásady, neboť účinnost dispozičního 

procesního úkonu účastníků řízení je podmíněna souhlasem soudu. Odsouhlasení dohody 

stran soudem však nepřichází v úvahu, je-li zde rozpor s právními předpisy, tedy 

kogentními právními předpisy.148 Procesní strany jsou při neschválení soudního smíru 

soudem nuceny pokračovat v řízení, aniž by na tomto měly zájem, když v předmětném 

řízení mezi nimi již došlo k dohodě.  

 
147 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 

nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-90-7502-298-1. str. 344. 
148 Ustanovení § 99 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Z historického přehledu vývoje civilního řízení soudního, jenž je uveden shora, 

pak plyne, že v období první poloviny 20. století, kdy byla dispoziční zásada skutečně 

vůdčím principem civilního procesu, aniž by docházelo k jejímu zbytečnému omezování, 

nebyl ani k platnosti a závaznosti soudního smíru vyžadován souhlas soudu a tento 

dispoziční procesní úkon byl zcela v rukou stran řízení. Toto se změnilo s přijetím 

občanského soudního řádu z roku 1950, který nutnost schválení soudního smíru zavedl 

do našeho právního řádu a ani četnými novelizacemi navazujícího občanského soudního 

řádu z roku 1963 do dnešní doby nedošlo k nápravě a návratu k předešlé právní úpravě 

neomezující dispoziční zásadu. Hrdlička odůvodňuje nutnost schválení soudního smíru 

soudem tím, že soudní smír má nejen účinky pravomocného rozsudku, ale mimo to také 

skutečností, že se v něm zrcadlí autorita státní moci, neboť k uzavření soudního smíru 

došlo právě před soudem. Z tohoto důvodu je přezkum soudem nutný, neboť je třeba 

předcházet situacím, kdy by docházelo k vydávání rozhodnutí v rozporu s právními 

předpisy.149 

Shora uvedené odůvodnění omezení dispoziční zásady však nemůže obstát. Je-li 

účastníkům řízení dána možnost ukončit probíhající řízení společným dispozičním 

úkonem a dohodnout se na předmětu řízení, neměl by do tohoto dispozičního oprávnění 

soud zasahovat svým přezkumem. Jak uvádí ustanovení § 99 odst. 1 o. s. ř. soud by se 

měl během celého řízení pokoušet o uzavření smíru mezi stranami a vést účastníky ke 

společné dohodě. Je-li tedy na jedné straně snaha soudu o uzavření smíru mezi účastníky 

řízení, následný přezkum souladu soudního smíru s právními předpisy zdá se být poněkud 

zbytečný. V daném případě by postačoval přezkum soudu v tom směru, že pokud bude 

dohoda stran v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, či dojde k uzavření 

soudního smíru v rámci řízení, ve kterém soudní smír uzavřít nelze, soud takovýto smír 

neschválí. Za takovéto situace by se však nejednalo o zásah do dispozičních procesních 

úkonů účastníků řízení, nýbrž soud by daný smír neschválil pro neplatnost dané dohody 

jakožto právního jednání. Při takovéto právní úpravě by nedocházelo k zasahování soudu 

do dispozičních procesních úkonů účastníků řízení a dispoziční zásada by se zde plně 

uplatnila.   

 

 
149 HRDLIČKA, Jindřich. Dispoziční zásada v novém občanském soudním řádu (se zvláštním zřetelem na 

ustanovení § 153, odst. 2 o. s. ř.). Právník. 1965, č. 2, str. 140. 
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3.2. Opravné prostředky 

Z výše uvedeného výkladu je zřejmé, že civilní řízení před soudem prvního stupně 

je ovládáno dispoziční zásadou, která stranám umožňuje řízení vůbec zahájit a vymezit 

jeho obsah. Řízení o opravných prostředcích se od dispoziční zásady neodklání, ale 

naopak na prvoinstanční řízení v tomto směru navazuje, neboť i zde má dispoziční zásada 

své místo a některé procesní úkony lze připodobnit k dispozičním procesním úkonům 

účastníků řízení činěným před soudem prvního stupně, a to i z pohledu omezování 

dispoziční zásady.  

Opravných prostředků proti soudnímu rozhodnutí je hojně využíváno, neboť 

stranám poskytují možnost nápravy předmětného rozhodnutí jak za situace jeho 

objektivní vady, tak i v případech, kdy napadené rozhodnutí účastníci řízení subjektivně 

vnímají jako vadné, když bylo rozhodnuto v jejich neprospěch či jejich návrhu nebylo 

zcela vyhověno. Následující pojednání je věnováno odvolání, jakožto řádnému 

opravnému prostředku, který poskytuje účastníkům řízení obranu proti dosud 

nepravomocnému rozhodnutí soudu prvního stupně.150 

 Jak již bylo uvedeno shora při pojednání o návrhu na zahájení řízení, zahájení 

opravného řízení je položeno na obdobných základech. Občanský soudní řád v úvodním 

ustanovení upravujícím odvolání (§ 201 o. s. ř.) stanoví, že podat odvolání proti 

rozhodnutí soudu vydanému v prvním stupni může účastník řízení, pročež lze vyvodit 

závěr, že i odvolací řízení je vystaveno na dispoziční zásadě, když je právě na účastníku 

řízení, zda se ochrany svého subjektivního práva bude dále domáhat v odvolacím řízení, 

či nikoli. V ustanovení § 203 o. s. ř. jsou však upraveny situace, za kterých je zahájení 

odvolacího řízení ponecháno na vedlejším interventovi, státním zastupitelství či Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových. I zde se tedy, stejně jako u návrhu na 

zahájení prvoinstančního řízení, hovoří o omezování dispoziční zásady ve prospěch 

zásady oficiality, je-li odvolání podáno ze strany státního zastupitelství či Úřadu pro 

ochranu státu ve věcech majetkových, aniž by tito byli účastníky řízení domáhajícími se 

ochrany vlastních zájmů151 (k tomu srov. prokurátorské žaloby uvedené shora).  

 
150 PETR, Bohuslav. Komentář k § 201. IN: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský 

komentář. Knihy IV. § 250 – 250L občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2019, str. 18-19. 
151 LAVICKÝ, Petr. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy. Rok: 2015. Vydání: 

1. str. 255-256.  
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Situaci je však nutné vnímat rozdílně, je-li odvolání podáno vedlejším účastníkem 

řízení, tedy osobou, která má zájem na výsledku řízení, do kterého vstoupila.152 Vedlejší 

účastník tak v řízení brání nejenom své vlastní zájmy, ale zároveň vystupuje i na podporu 

zájmů účastníka řízení, na jehož straně jako vedlejší účastník vystupuje, a poskytuje tak 

současně ochranu rovněž jeho zájmům.153  

Vedlejší účastník však odvolání nemůže podat zcela svévolně, neboť ustanovení 

§ 203 odst. 1 věta druhá o. s. ř. stanoví:  

(1) Odvolání vedlejšího účastníka není přípustné, jestliže se jím podporovaný 

účastník odvolání vzdal nebo jestliže s odvoláním vedlejšího účastníka nesouhlasí…  

Citované ustanovení tak zcela odlišuje zahájení odvolacího řízení ze strany 

státního zastupitelství, či Úřadu pro ochranu státu ve věcech majetkových, neboť možnost 

podání odvolání vedlejším interventem je omezena vůlí účastníka řízení, kterého 

podporuje. Tím je dispoziční zásada při podání odvolání vedlejším účastníkem 

zachována, neboť i když ji nepodává účastník řízení osobně, z vlastní vůle, jeho vůle je 

v tomto procesním úkonu zcela obsažena.154 

Ustanovení § 205 odst. 1 o. s. ř. uvádí nutné náležitosti, které odvolání musí 

obsahovat tak, aby jej bylo možné přezkoumat odvolacím soudem. Jedná se zejména o 

přesné označení napadaného rozhodnutí včetně označení výroků, jež jsou napadány 

(rozsah odvolání); dále je třeba uvést, v čem je nesprávnost napadeného rozhodnutí 

odvolatelem spatřována (odvolací důvod); a v neposlední řadě také sdělení, jak má 

odvolací soud dle názoru odvolatele rozhodnout (odvolací návrh). Vliv dispoziční zásady 

v odvolacím řízení se projevuje i tím, že soud je vázán odvoláním v těch mezích, jak je 

odvolatel vymezil, tedy zejména rozsahem napadení rozhodnutí soudu prvního stupně a 

návrhem odvolatele týkající se změny tohoto rozsudku155 a pouze v tomto rozsahu by 

mělo dojít k přezkoumání napadeného rozhodnutí v souladu s ustanovením § 212 věta 

první o. s. ř. Dané ustanovení však dále uvádí tři výjimky z dispoziční zásady, při jejichž 

naplnění odvolací soud není vázán rozsahem vymezeným odvolatelem v odvolání 

 
152 Ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
153 DVOŘAK, Bohumil. § 93 (Vedlejší účastenství). In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 

až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 93. 
154 LAVICKÝ, Petr. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy. Rok: 2015. Vydání: 

1. str. 256.  
155 PETR, Bohuslav. JIRSA. Jaromír. Komentář k § 205. In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. 

Soudcovský komentář. Knihy IV. § 250 – 250L občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2019, str. 39. 
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(závislé výroky, nerozlučné společenství, určitý způsob vypořádání vztahu mezi 

účastníky vyplývající z jiného právního předpisu).  

S napadeným rozsahem odvolání úzce souvisí také suspenzivní účinek odvolání, 

tedy situace, kdy napadené rozhodnutí nenabývá právní moci do té doby, než se 

rozhodnutí odvolacího soudu stane pravomocným.156 Úprava suspenzivního účinku 

odvolání je však poměrně zmatečná, neboť ustanovení § 206 odst. 2 o. s. ř. připouští 

nabytí právní moci výroku, jimž bylo rozhodnuto o několika právech, či který se týká 

několika účastníků a odvolání se na tyto práva či účastníky nevztahuje. Z této výjimky je 

následně činěna výjimka pro situaci na sobě závislých výroků a případy určitého způsobu 

vypořádání vztahu mezi účastníky (§ 206 odst. 2 o. s. ř.). Uvedené ustanovení je 

kritizováno také pro rozpor s dispoziční zásadou, neboť „rozsah suspenzivního účinku 

odpovídající rozsahu, v němž se odvolatel domáhá přezkumu, by měl být základním 

pravidlem, a nikoliv výjimkou z ní.“157 Se suspenzivním účinkem odvolání potom souvisí 

možnost odvolatele měnit rozsah, ve kterém prvoinstanční rozhodnutí napadá, neboť po 

nabytí výroku právní moci, nelze již odvolání proti tomuto podat, tedy nelze rozšířit 

rozsah odvolání. Toto je výslovně upraveno v ustanovení § 205 odst. 4 o. s. ř., dle kterého 

lze rozsah odvolání měnit jenom do skončení odvolací lhůty. Je však třeba podotknout, 

že na zúžení rozsahu napadení rozhodnutí odvoláním se dané ustanovení vztahovat 

nebude, když v takovém případě by šlo o částečné zpětvzetí odvolání v souladu s 

ustanovením § 207 odst. 2 o. s. ř.158 

 Také vymezení odvolacího důvodu, tedy hlediska přezkoumání napadeného 

rozhodnutí, je projevem dispoziční zásady v odvolacím řízení. Ustanovení § 205 odst. 2 

o. s. ř. obsahuje taxativní výčet všech možných odvolacích důvodů proti prvoinstančnímu 

rozhodnutí a tento figuruje jako určitý návod pro odvolatele, jak odvolací důvod 

vymezit.159 Komentář k předmětnému ustanovení uvádí, že zákonodárce zvolil takovýto 

způsob úpravy, aby vyjádřil „vyšší kvalitu“ jím stanovených odvolacích důvodů a 

 
156 Ustanovení § 206 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
157 LAVICKÝ, Petr. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy. Rok: 2015. Vydání: 

1. str. 260.  
158 PETR, Bohuslav. JIRSA. Jaromír. Komentář k § 205. In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. 

Soudcovský komentář. Knihy IV. § 250 – 250L občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2019, str. 45. 
159 DRÁPAL, Ljubomír. Odvolání po novele občanského soudního řádu. Právní rozhledy. Rok 2001. 

Vydání: 9. str. 13. 
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z tohoto důvodu jsou procesní strany nuceny se v mezích tohoto výčtu držet.160 Naopak 

například Lavický považuje taxativní výčet odvolacích důvodů za „zbytečný a 

matoucí“.161  

 Problematicky působí i ustanovení § 212a odst. 1 a 2 o. s. ř., dle kterých:  

(1) Není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat 

i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2). 

(2) Rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat 

podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) žádné 

odvolací důvody. 

Citovaný odstavec 1 se potom vztahuje na řízení, v nichž se uplatňuje princip 

úplné apelace, naopak odstavec 2 představuje úpravu pro řízení sporná, založená na 

principu neúplné apelace. Je tedy zřejmé, že odvolací soud není odvolacími důvody 

vázán, neboť ze znění ustanovení § 212a odst. 2 o. s. ř. plyne povinnost odvolacího soudu 

přezkoumat napadené meritorní rozhodnutí soudu prvního stupně i v těch případech, kdy 

odvolání obsahuje jakýkoli odvolací důvod, avšak tento se nejeví jako důvodný.162 

Takový přístup občanského soudního řádu je sice možné považovat za vstřícný ve vztahu 

k odvolateli, avšak ve vztahu k dispoziční zásadě způsobuje její další nežádoucí 

omezování. Jak bylo řečeno v úvodu této kapitoly, odvolací řízení je logickým krokem 

navazujícím na prvoinstanční řízení při poskytování ochrany subjektivních práv a je tedy 

protkáno dispoziční zásadou shodně jako řízení v prvním stupni. Stejně jako je 

v dispozici subjektu, zda podá žalobu k ochraně svého subjektivního práva a jak v ní 

vymezí předmět řízení, je jen a pouze na účastníkovi řízení, zda odvolání podá a jak 

odvolacími důvody fakticky specifikuje předmět odvolacího řízení. Proto by měl být soud 

vázán v odvolání uvedenými odvolacími důvody stejně tak, jako je vázán předmětem 

řízení vymezeným v žalobě.163 

 
160 PETR, Bohuslav. JIRSA. Jaromír. Komentář k § 205. In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. 

Soudcovský komentář. Knihy IV. § 250 – 250L občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2019, str. 40. 
161 LAVICKÝ, Petr. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy. Rok: 2015. Vydání: 

1. str. 260.  
162 DRÁPAL, Ljubomír. Odvolání po novele občanského soudního řádu. Právní rozhledy. Rok 2001. 

Vydání: 9. str. 31-32.  
163 LAVICKÝ, Petr. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy. Rok: 2015. Vydání: 

1. str. 261-262.  
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Poslední důležitou částí odvolání je odvolací návrh, také označován jako 

kvalitativní stránka odvolání, tedy návrh odvolatele, jak má odvolací soud rozhodnout o 

podaném odvolání. I když je uvedení odvolacího návrhu povinností odvolatele, odvolací 

soud jeho návrhem stejně vázán není, když dle ustanovení § 221a o. s. ř. může odvolací 

soud zrušit prvoinstanční rozhodnutí i v případě, že odvolatel navrhuje jeho změnu, a 

naopak. Takový postup je však nežádoucí, když odvolací návrh představuje obdobu 

žalobního petitu v návrhu na zahájení řízení, jímž soud zásadně vázán je. Stejně tak by se 

vázanost soudu měla tedy uplatňovat u odvolacího petitu. 

Právní úprava odvolání na Slovensku je taktéž postavena na dispoziční zásadě, 

odvolací řízení lze zahájit jen na základě podání odvolání účastníkem řízení, který se 

zároveň může odvolání vzdát či své odvolání může vzít zpět (§ 368, § 369 c. s. p.). Stejně 

tak je i na odvolateli, aby ve svém odvolání vymezil, které výroky rozsudku soudu 

prvního stupně napadá (tedy vymezil rozsah odvolání), dále aby uvedl důvody odvolání, 

které jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 365 c. s. p., a v neposlední řadě navrhnul, 

jak má odvolací soud rozhodnout. Civilný sporový poriadok však výslovně stanoví, že 

odvolací civilní soudy nejsou dle ustanovení § 381 c. s. p. odvolacím návrhem vázány. 

Soudy jsou však vázány rozsahem dovolání (kromě výjimek, které stanovuje i náš o. s. 

ř.) a odvolacími důvody. Odvolací soud, mimo důvody uvedené v odvolání, z úřední 

povinnosti zkoumá pouze vady týkající se procesních podmínek (§ 380 c. s. p).164 

V neposlední řadě se s institutem odvolání a dispoziční zásadou pojí také zásada 

zákazu reformationis in peius, tedy zásada zákazu změny prvoinstančního rozhodnutí 

k horšímu, k tíži odvolatele, která však není v rámci občanského soudního řádu upravena 

výslovně. Absence této úpravy ovšem způsobuje značné problémy, neboť není postaveno 

na jisto, zda se daná zásada v civilním řízení soudním uplatňuje či nikoli. Jak však 

vyvozuje i Lavický, smyslem odvolacího řízení, či řízení o opravných prostředcích vůbec, 

je náprava soudního rozhodnutí, které je dle názoru odvolatele nesprávné, ať již 

objektivně či subjektivně a děje se tak pouze na popud daného účastníka řízení. Domáhá-

li se opravného řízení pouze jedna procesní strana, bylo by v rozporu s úpravou a 

smyslem opravných prostředků v civilním řízení soudním, aby odvolací soud mohl 

v novém rozhodnutí rozhodnout k tíži odvolatele.165 Stejného názoru jsou i další autoři, 

 
164 HORVÁTH, Edmund. Civilný sporový poriadok: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. 

Rekodifikácia. ISBN 978-80-8168-318-3. str. 729-730. 
165 LAVICKÝ, Petr. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy. Rok: 2015. Vydání: 

1. str. 264. 
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kteří zásadu zákazu reformace k horšímu považují za důsledek dispoziční zásady a 

z tohoto důvodu je třeba danou zásadu dodržovat, i přes to, že její výslovná úprava 

absentuje.166  

Lze se však setkat také s názorem, že výjimky uvedené v ustanovení § 212 o. s. ř., 

při jejichž naplnění není soud vázán rozsahem odvolání tak, jak jej vymezil odvolatel, 

platí také jako výjimky ze zásady zákazu reformace k horšímu a ke zhoršení postavení 

odvolatele tedy dojít může.167 Je zřejmé, že na problematiku uplatňování zásady zákazu 

reformationis in peius stále existují rozdílné názory, je však třeba v souladu se smyslem 

odvolacích prostředků jako takových a v souladu s dispoziční zásadou, která v řízení o 

opravných prostředcích hraje stejně významnou roli jako v řízení prvoinstančním, 

považovat zásadu zákazu reformace k horšímu jako platnou zásadu uplatňující se 

v řízeních o opravných prostředcích. Aby v budoucnu nedocházelo k obdobným 

rozporům a nejasnostem, je třeba zakotvit zákaz reformationis in peius do občanského 

soudního řádu výslovně. 

Na základě shora uvedeného je zjevné, že v řízení o opravných prostředcích se 

vyskytují obdobné instituty jako v řízení prvoinstančním a také k omezování dispoziční 

zásady dochází v obdobných situacích. Tato skutečnost je zcela nežádoucí, když 

k zahájení odvolacího řízení tak, jak je upraveno v současné době z pohledu dispoziční 

zásady, je v zásadě vyžadován pouze impuls k zahájení řízení, kterým je podání odvolání 

účastníkem řízení. Odvolatel je sice povinen v odvolání vylíčit rozhodné skutečnosti, 

sdělit odvolacímu soudu v jakém rozsahu rozhodnutí soudu prvního stupně napadá a jak 

dle jeho názoru má odvolací soud rozhodnout. V zásadě je však tato odvolatelova 

povinnost naprosto zbytečná s ohledem na to, že žalobce může uvést v podstatě jakýkoli 

odvolací důvod apod., když soud tímto důvodem není vázán a může napadené rozhodnutí 

přezkoumat v zásadě celé. Dispoziční zásada se v odvolacím řízení vytrácí, aniž by pro 

to byl nějaký ospravedlnitelný důvod. Je-li odvolací řízení pouze další fází již 

probíhajícího jednání, mělo by shodně jako řízení prvoinstanční stát na stejných pevných 

základech dispoziční zásady a přinést tak do řízení potřebnou právní jistotu. Je zřejmé, že 

odvolací řízení, jeho povaha a hlavní zásady jsou odvozeny od řízení prvoinstančního. 

 
166 JAKŠIČ, Vít. § 212 (Meze odvolacího přezkumu). In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 

až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 922. 
167 PETR, Bohuslav. JIRSA. Jaromír. Komentář k § 212. In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. 

Soudcovský komentář. Knihy IV. § 250 – 250L občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2019, str. 77. 
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Bude-li tedy dispoziční zásada omezována v řízení před soudem prvního stupně tak, jak 

se tomu v současné době děje, je zjevné, že od odvolacího řízení nemůžeme očekávat 

obrat a striktní dodržování dispoziční zásady. 

  



 

77 

 

 

IV. Závěr 

Cílem práce bylo, po obecném vymezení dispoziční zásady, zejména podat 

ucelený přehled dispozičních procesních úkonů účastníků civilního řízení soudního, při 

jejichž uplatňování dochází k omezování dispoziční zásady a zhodnotit důvody, pro které 

k danému omezování dochází, jakož i navrhnout jiné možnosti právní úpravy 

rozebíraných institutů, které by umožňovaly dosáhnout sledovaného cíle, aniž by však 

docházelo k omezování dispoziční zásady. 

Na závěr lze tedy obecně shrnout, že k omezování dispoziční zásady dochází 

převážně ze dvou důvodů. Prvním důvodem pro omezování dispoziční zásady je zejména 

historický vývoj civilního řízení soudního a vývoj procesních zásad. Vzhledem k tomu, 

že je stále účinný občanský soudní řád z roku 1963, tedy z doby, kdy dispoziční zásada 

byla zcela upozaďována, je tato situace zcela pochopitelná. Byť zde byly a jsou snahy o 

nápravu občanského soudního řádu a trvalé odpoutání od neblahých následků doby 

totalitní, pouhými novelizacemi nelze dosáhnout požadovaného cíle. Naopak, neustálé 

novelizace občanského soudního řádu pouze komplikují aplikaci zákona a činí ho místy 

zmatečným. Při porovnávání české a slovenské právní úpravy civilního řízení sporného 

je zcela zřetelná nutnost přijetí nového civilního řádu soudního a oproštění se od 

neustálých novelizací stávajícího občanského soudního řádu. Slovenský civilný sporový 

poriadok působí pro čtenáře čistě a jednoduše, ale také nám dokazuje, že rychlost řízení 

lze zajistit i bez fingování dispozičních procesních úkonů účastníků řízení, a to 

prostřednictvím kontumačních rozsudků. 

Druhým a dle mého názoru závažnějším důvodem omezování dispoziční zásady 

v civilním řízení soudním, je snaha urychlit civilní řízení a poskytnout ochranu 

subjektivním právům bez zbytečných průtahů. Rychlost řízení sice patří ke znakům 

spravedlivého procesu a je zřejmé, že soud by měl dbát na to, aby řízení probíhalo bez 

zbytečných průtahů, avšak nelze pouze slepě urychlovat řízení a nehledět na nežádoucí 

účinky, které toto urychlení s sebou mnohdy přináší. Kritice urychlování řízení na úkor 

dispoziční zásady jsou podrobovány zejména fikce dispozičních úkonů účastníků řízení 

či zákaz zpětvzetí žaloby dle ustanovení § 96 odst. 6 o. s. ř. Vážnost této situace 

zdůrazňuje i Ústavní soud, který dokonce dispoziční zásadu označil za „základní kámen 
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civilního procesu“ a vyslovil tak nadřazenost zásady dispoziční nad zásadou rychlosti 

řízení.168 

I přes to, že je dispoziční zásada hlavním stavebním kamenem civilního soudního 

řízení, v některých případech je její omezení namístě. Jedná se o ty případy, kde je 

omezení dispoziční zásady vyrovnáno jiným, minimálně stejně významným zájmem 

účastníků řízení. Tak je tomu například při určitém způsobu vypořádání vztahu mezi 

účastníky řízení v souladu s ustanovením § 153 odst. 2 o. s. ř. Problémem daného 

ustanovení ve vztahu k dispoziční zásadě je jeho úprava právě v občanském soudním 

řádu. Občanský soudní řád představuje komplexní normu civilního procesu. Vzhledem 

k tomu, že podává ucelenou právní úpravu civilního sporného řízení, které je vystaveno 

na zásadě dispoziční a projednací, měl by i civilní soudní řád zaručovat plné uplatnění 

těchto zásad, aby tak byla zaručena právní jistota. Z tohoto důvodu by bylo zjevně 

vhodnější přesunout úpravu určitého způsobu vypořádání vztahu mezi účastníky do 

zákona o zvláštních řízeních soudních, který upravuje i jiná zvláštní řízení sporná. 

Základní procesní zásady již po staletí plní svou roli ve všech právních odvětvích. 

Jednak napomáhají při interpretaci a uplatňování právních norem, jednak by měly sloužit 

zákonodárci při tvorbě nové právní úpravy, neboť jenom tak bude právní jistota zaručena. 

Je však zřejmé, že v civilním řízení soudním dochází ze strany zákonodárce k deformaci 

a popírání dispoziční zásady bez přiměřených důvodů, čímž dochází i k oslabování 

postavení účastníků řízení. Naději pro dispoziční zásadu představuje věcný záměr nového 

civilního soudního řádu, který opravdu dispoziční zásadu považuje za základní kámen 

civilního procesu a komplexně se snaží napravit veškeré křivdy, které vůči ní byly 

spáchány v totalitním období.  

Je zřejmé, že dispoziční zásada je pojem zcela teoretický a účastníci řízení se nad 

ním nejspíše samostatně nepozastavují. Její význam je však v civilním řízení soudním 

nenahraditelný. Je nutné mít její existenci stále na paměti, neboť právě díky ní a jejím 

vazbám na zásady další, tvoří civilní řízení soudní ucelený celek. Budeme-li do dispoziční 

zásady dále nepřiměřeně zasahovat, deformovat ji, či ji úplně popřeme, civilní řízení 

nebude jednoduše a hladce poskytovat ochranu subjektivním právům, nýbrž civilní 

 
168 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, uveřejněný ve Sbírce nálezů 

a usnesení Ústavního soudu pod č. N 90/53 SbNU 159. 
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soudní řád bude pouze soubor komplikovaných ustanovení a výjimek z výjimek, jejichž 

aplikace povede pouze k prodlužování řízení. 

Na úplný závěr je vhodné ještě jednou uvést citaci, která dle mého názoru 

současný stav dispoziční zásady a zejména důvody jejího omezování v civilním řízení 

soudním nejlépe shrnuje: „Bude-li sice řízení rychlé, avšak na úkor ochrany skutečných 

subjektivních práv a právem chráněných zájmů, není taková situace o nic lepší než ta, 

v níž se proces ke svému cíli doslova vleče po mnoho let.“169 

  

 
169 LAVICKÝ, Petr. Zmeškání účastníka a fikce dispozičních procesních úkonů. Právní fórum, rok: 2009, 

ročník 6, vydání: 10, str. 401. 
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VI. Abstrakt v českém jazyce 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá dispoziční zásadou v civilním řízení 

soudním, která je vůdčí zásadou zejména v civilním řízení sporném, avšak její význam 

bývá upozaďován zejména v úmyslu urychlit řízení a bez zbytečných průtahů vydat 

rozsudek. Hlavním cílem práce je zdůraznit význam této zásady v civilním řízení 

soudním, upozornit na množství institutů, v rámci kterých dochází k jejímu omezování, 

zhodnotit důvody daného omezení a případně navrhnout změnu právní úpravy tak, aby 

k omezování dispoziční zásady nedocházelo. 

První část práce je věnována teoretickému vymezení dispoziční zásady, zejména 

pak nutnosti rozlišování dispozice řízením a dispozice předmětem řízení. K ucelenému 

pochopení funkcí dispoziční zásady je také třeba nastínit její vztah k zásadám jiným, 

neboť dispoziční zásada v civilním řízení soudním nevystupuje sama, ale vždy je 

doprovázena zásadami dalšími. V neposlední řadě je nutné zaměřit pozornost na 

historický vývoj dispoziční zásady v civilním řízení soudním, přičemž hlavní důraz je 

kladen na právní úpravu ve 20. století. Historický exkurs následně poslouží pro vyjasnění 

důvodů některých omezení dispoziční zásady, a zároveň poslouží jako inspirace pro 

možné změny občanského soudního řádu, které dispoziční zásadu nebudou omezovat.   

Druhá část práce se postupně věnuje dispozičním procesním úkonům žalobce, 

žalovaného, a nakonec těm dispozičním procesním úkonům, které mohou učinit obě 

strany řízení. Pozornost je tak zaměřena například na zákaz zpětvzetí návrhu žalobcem 

poté, co byl pravomocný rozsudek zrušen dovolacím soudem (§ 96 odst. 6 o. s. ř.), či 

fikcím dispozičních procesních úkonů (fikce uznání nároku, fikce zpětvzetí návrhu) a 

možností nahradit tyto kontumačními rozsudky pro zmeškání. Právní úprava některých 

institutů je dále srovnávána se slovenským civilným sporovým poriadkom účinným od 

roku 2016, který nahradil občanský soudní řád z roku 1963 a představuje tak možný 

inspirační zdroj pro českou právní úpravu. 

   

Klíčová slova: dispoziční zásada, procesní úkon, fikce dispozičního úkonu 
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VII. Abstract in English 

 

The submitted diploma thesis deals with the principle of party disposition in civil 

proceedings which is a guiding principle of civil proceedings, however, it is heavily 

restricted in the Code of Civil Procedure. The main aim of this thesis is to emphasise the 

importance of the principle of party disposition in civil proceedings, identify the number 

of institutes which are restricted, deal with reasons of this restriction of the principle of 

party disposition, and propose possible changes, which would preserve the principle of 

party disposition completely. 

The first part of the thesis presents a theoretical definition of the principle of party 

disposition. It is also necessary to discuss other legal principles which are connected to 

the principle of party disposition because it never appears alone, as it is always 

accompanied by another general principle. This part of the thesis also focuses on the 

history of the principle of party disposition in civil proceedings. The crucial period for 

discussed principle was the first half of the 20th century because the disposition principle 

was not restricted at all. On the other hand, the second half of the 20th century represents 

a period of strict restrictions of the principle of party disposition. The historic background 

is necessary for the understanding of some restrictions and it also inspires possible 

changes in the Code of Civil Procedure which would not restrict the principle of party 

disposition.  

The second part of the thesis presents the dispositional procedural acts of a 

plaintiff, defendant, and also disposition procedural acts that belong to both parties. The 

discussed topics are e.g. a ban of withdrawal of a petition after a vacation of a judgement 

by the Supreme Court, or the fictions of the disposition acts (fiction of recognition of a 

claim, fiction of withdrawal of a petition). Some institutes are also compared to the Slovak 

Code of Civil Procedure due to our common history. The same Code of Civil Procedure 

was used in the Czech Republic and Slovakia since 1964 and both countries were using 

it also after 1993. There is a next Code of Civil Procedure in Slovakia since 2016 which 

can be used as a source of an inspiration. 

 

Key words: principle of party disposition, procedural act, fiction of the disposition 

act 


