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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. 
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