
Žaloba na obnovu řízení  

Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou žaloby na obnovu řízení. Jejím cílem je 

popsat současnou podobu tohoto mimořádného opravného prostředku tak, jak je upraven 

v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, provést jeho komparaci se slovenskou úpravou 

a s  věcným záměrem civilního soudního řádu a také předložit řešení některých aspektů 

případné budoucí úpravy.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Cílem první kapitoly bylo představit základní pojmy 

a systém, jehož je žaloba na obnovu řízení součástí. Část této kapitoly je také věnována 

stručnému historickému exkurzu, který se zabývá vývojem opravných prostředků od roku 1781 

až po zveřejnění věcného záměru civilního řádu soudního ve verzi z roku 2020. 

Druhá kapitola se již věnuje samotné žalobě na obnovu řízení. Její podkapitoly postupně 

rozebírají jednotlivé prvky tohoto mimořádného prostředku v podobě přípustnosti, důvodů pro 

podání žaloby, osob legitimovaných k jejímu podání, lhůt, náležitostí žaloby, 

řízení a rozhodnutí o ní, nákladů řízení a soudních poplatků, a také problematiky postavení 

žaloby na obnovu řízení mezi ostatními mimořádnými opravnými prostředky.  

Třetí kapitola se soustředí na komparaci slovenského civilního procesního řádu s českou 

úpravou. Struktura této kapitoly byla koncipována tak, aby se co nejvíce podobala předchozí 

kapitole a umožnila tak lepší srovnání obou úprav.  

Předposlední kapitola se zabývá komparací žaloby na obnovu řízení, uvedenou 

ve věcném záměru civilního řádu soudního ve verzi z roku 2020, s úpravou obsaženou 

v současném občanském soudním řádu. Kvůli nejisté budoucnosti této verze věcného záměru 

nezpracovává tato kapitola žalobu na obnovu řízení komplexně, ale věnuje se pouze některým 

jejím dílčím aspektům. 

Závěrečná kapitola je věnována úvahám de lege ferenda. Zde je řešena terminologická 

vhodnost pojmu mimořádné opravné prostředky ve vztahu k žalobě na obnovu řízení, podobně 

se zde zvažuje i vhodnost zachování označení žaloba pro tento opravný prostředek. V této 

kapitole je také posuzována vhodnost strukturálního propojení žaloby na obnovu řízení a žaloby 

pro zmatečnost v současné podobě občanského soudního řádu. Poslední úvaha pak směřuje vůči 

podobě důvodů umožňujících podání žaloby na obnovu řízení.  
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