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Úvod 

 Civilní sporné řízení je ovládáno zásadou dispoziční. Tato zásada vkládá procesní 

iniciativu do rukou účastníků řízení, a nikoli soudu nebo jiných subjektů. Dispoziční 

zásada vychází z myšlenky právního zájmu, tj. iniciativa náleží tomu, kdo uplatňuje či 

brání svůj vlastní právní zájem.1 Dispoziční zásada umožňuje účastníkům řízení 

rozhodovat o tom, zda řízení bude zahájeno, jaké osoby budou jeho účastníky a současně 

jaká věc bude předmětem řízení.  

V souladu s § 79 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“, „občanský soudní řád“ či „zákon“) se řízení 

zahajuje na návrh. Tento návrh se nazývá žalobou. V již zahájeném řízení ovšem mohou 

nastat skutečnosti, v jejichž důsledku původní obsah žaloby neodpovídá skutečnému 

stavu, a proto je například zapotřebí změnit žalobní petit či skutková tvrzení obsažená 

v žalobě. Zákonodárce si je toho vědom, a proto žalobci, který je v civilním sporném 

řízení pánem sporu, poskytuje mnohé nástroje, které jsou způsobilé tento nevyhovující 

procesní stav zvrátit.  

Po podání žaloby mohou nastat skutečnosti, v důsledku nichž žalobce ztrácí na 

věcném projednání jím podané žaloby zájem, a to zčásti či zcela. K vyřešení této nastalé 

procesní situace žalobci slouží zpětvzetí žaloby dle § 96 OSŘ. Po zahájení řízení může 

dojít i ke skutečnostem, na základě nichž se žalobce rozhodne změnit žalobní petit nebo 

svá skutková tvrzení. Tento procesní stav žalobce může vyřešit změnou žaloby dle § 95 

OSŘ nebo částečným zpětvzetím žaloby dle § 96 OSŘ. Zákonodárce v určitých případech 

vkládá dispoziční oprávnění i do rukou žalovaného, kdy mu umožňuje v průběhu již 

zahájeného řízení uplatnit svůj nárok proti žalobci. Žalovaný tak může učinit 

prostřednictvím vzájemného návrhu dle § 97 OSŘ.  

Žalobce může disponovat se svou žalobou i prostřednictvím změny v okruhu 

účastníků řízení.  Dle právní teorie ovšem platí, že v průběhu soudního řízení by zásadně 

nemělo docházet ke změně v osobách účastníků řízení. Pokud k tomu přesto dochází, je 

nezbytné, aby taková změna byla opřena o výslovné zákonné zmocnění.2 Žalobce se ke 

změně v okruhu účastníků řízení zpravidla uchýlí pro nedostatek aktivní či pasivní věcné 

legitimace účastníků označených v žalobě. Tento nedostatek lze zhojit návrhem na 

                                                 
1 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované vydání. 

Praha: Linde, 2011, s. 73. ISBN 978-80-7201-842-0. 
2 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: 

Leges, 2018, s. 196. ISBN 978-80-7502-298-1. 
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přistoupení účastníka do řízení dle § 92 odst. 1 OSŘ, návrhem na záměnu účastníků řízení 

dle § 92 odst. 2 OSŘ, návrhem na procesní nástupnictví při singulární sukcesi dle § 107a 

OSŘ a procesním nástupnictvím při univerzální sukcesi dle § 107 OSŘ. Autorka práce se 

bude zabývat všemi zmíněnými procesními instituty vyjma posledně zmíněného, a to 

z důvodu, že k procesnímu nástupnictví při univerzální sukcesi dochází z rozhodnutí 

soudu, a nikoliv na návrh účastníka řízení (§ 107 OSŘ). S ohledem na zvolené téma práce 

se tak bude zabývat pouze těmi procesními instituty, které mohou být uplatněny výhradně 

z procesní iniciativy žalobce.  

Diplomová práce je rozdělena na tři části. První část bude částí obecnou, kdy se 

autorka bude věnovat samotnému pojmu žaloby, jednotlivým druhům žalob, jakož 

i obligatorním náležitostem žaloby. Současně bude věnovat svou pozornost dispoziční 

zásadě, která je nerozdílně spjata s tématem této práce. Na závěr této části autorka 

poukáže na nyní probíhající práce na novém kodexu pro občanské soudní řízení, který by 

měl nahradit nynější občanský soudní řád.  K okamžiku zpracování a odevzdání této práce 

je k dispozici druhá verze Věcného záměru civilního řádu soudního z roku 2020 (dále jen 

„Věcný záměr“). Autorka představí Věcný záměr sám o sobě, jeho inspirační zdroje, 

jakož i principy, na kterých bude založen. 

Druhá část práce se bude zabývat tím, jak účastníci řízení mohou v civilním 

sporném řízení disponovat s žalobou prostřednictvím nástrojů směřujících k vymezení 

skutkového základu a s ním souvisejícího žalobního petitu, konkrétně se autorka bude 

zabývat zpětvzetím žaloby, změnou žaloby a vzájemným návrhem. Autorka si klade za 

cíl čtenáři podat kompletní popis daných dispozičních úkonů, tj. v čem spočívají 

a k řešení jaké procesní situace účastníkům řízení slouží. Současně se autorka bude 

věnovat otázkám, za jakých podmínek může účastník řízení příslušný dispoziční úkon 

uplatnit a jakou roli vykonává soud při rozhodování o něm.  Dále bude zkoumat, jak se 

liší procesní postavení žalovaného v rámci rozhodování o jednotlivých dispozičních 

úkonech. 

 Třetí část diplomové práce bude pojednávat o možnostech žalobce disponovat 

s žalobou ve smyslu změny v okruhu účastníků řízení. Pozornost autorky se zaměří na 

přistoupení účastníka do řízení dle § 92 odst. 1 OSŘ, záměnu účastníků řízení dle § 92 

odst. 2 OSŘ a procesní nástupnictví při singulární sukcesi dle § 107a OSŘ. Autorka se 

bude snažit vymezit podstatu jednotlivých procesních institutů a předpoklady pro jejich 
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uplatnění. Současně autorka poukáže na rozdíly v procesním postavení žalovaného 

v rámci těchto procesních institutů. 

Cílem této práce bude představit současnou právní úpravu jednotlivých 

procesních úkonů, prostřednictvím nichž mohou účastníci v civilním sporném řízení 

disponovat s žalobou, analyzovat ji a poukázat na její slabá i silná místa.  

Jak již autorka výše uvedla, v současné době probíhají přípravy nového kodexu 

pro občanské soudní řízení, který by měl v budoucnu nahradit současný občanský soudní 

řád. Autorka tak bude při zpracování této práce pracovat s Věcným záměrem, kdy 

provede komparaci jednotlivých procesních institutů a bude se snažit vystihnout zásadní 

změny, které Věcný záměr navrhuje. 
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1. Obecně o žalobě  

1.1. Pojem žaloby 

Žalobou se rozumí procesní úkon, prostřednictvím něhož se žalobce obrací na soud 

se žádostí o poskytnutí právní ochrany proti určitému odpůrci (žalovanému).3 Žalobou se 

žalobce obrací nejen na soud, ale i na žalovaného, který má v řízení před soudem rovné 

postavení a může na žalobu různě procesně reagovat.4 

  Obligatorní součástí každé žaloby jsou prvky, které ji dostatečně individualizují, 

a tím umožňují bezpečné určení její totožnosti (zejména v souvislosti s určením právní 

moci, vykonatelnosti, jakož i z jiných důvodů). Mezi tyto obligatorní složky náleží strany 

(tj. účastníci řízení), předmět žaloby (žalobní nárok) a žalobní důvod.5 

a) Strany (účastníci řízení) 

„Za účastníky řízení se považují ty procesní subjekty, o jejichž právech 

a povinnostech má soud v postavení nezúčastněného třetího subjektu rozhodnout.“6 

Účastníci řízení musí být v žalobě bezvýjimečně přesně označeni. Povinnost přesného 

označení účastníků řízení leží na bedrech žalobce, přičemž dle judikatury je žalobce 

povinen označit účastníky řízení v žalobě tak, aby bylo nepochybné, kdo je účastníkem 

řízení, aby ho nebylo možné zaměnit s jinou osobou a aby s ním mohl soud jednat.7  

b) Předmět žaloby (žalobní nárok) 

Předmětem žaloby je tzv. žalobní nárok (někdy též označován jako procesní 

nárok8), tj. nárok uplatňovaný žalobcem v žalobě. Jeho přesná formulace bývá obsažena 

v žalobním petitu. Přestože nárok žalobce by měl být zřejmý ze žalobního děje a z jeho 

právní kvalifikace, žalobce vždy musí svůj nárok přesně vymezit.9 

c) Žalobní důvod (právní důvod žaloby) 

Literatura vymezuje žalobní důvod jako ten právní poměr (ve smyslu 

hmotněprávním), o nějž žalobce opírá svůj uplatňovaný nárok a jenž vyplývá z tvrzených 

skutečností. Žalobním důvodem ovšem nemusí být vždy celý právní poměr, ale pouze 

                                                 
3 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 190. 
4 Tamtéž, s. 194. 
5 Tamtéž. 
6  ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Pojmové znaky civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2017, s. 133. ISBN 978-80-7380-538-8.  
7 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 204/2015 ze dne 24. 3. 2015. 
8 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 196. 
9 Tamtéž.  
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určité právní důsledky s ním spojené, v takovém případě hovoříme o právním základu 

žaloby. Jako příklad lze uvést žalobu na zpětné vydání daru, kdy právním základem 

žaloby je darování a žalobním důvodem je pak konkrétní důvod odvolání daru.10  

Právní kvalifikace skutečností tvrzených žalobcem náleží soudu, a proto není 

nutné, aby žalobce výslovně uvedl právní důvod žaloby. Žalobce nicméně určitou 

představu o právním důvodu žaloby mít musí zejména kvůli tomu, aby byl schopen ve 

své žalobě uvést právně relevantní skutečnosti.11 

 

1.2. Druhy žalob  

Ačkoliv je žaloba procesně jednotným institutem, slouží k uplatňování ochrany 

nejrůznějších porušených nebo ohrožených subjektivních práv za předpokladu, že 

rozhodování o nich náleží do civilní soudní pravomoci. Způsob ochrany, který soud 

poskytuje, rovněž může být různorodý. S ohledem na tyto zmíněné skutečnosti se od sebe 

jednotlivé žaloby odlišují.12  

Klasifikaci žalob lze provést podle různých hledisek, nicméně za nejvýznamnější 

lze považovat třídění žalob dle obsahu petitu, na základě něhož rozlišujeme: 

a) žaloby na plnění  

b) žaloby na určení (neboli určovací) 

c) žaloby o založení, změnu či zrušení právního poměru soudem (neboli 

konstitutivní či právotvorné) 

d) žaloby ve věcech osobního stavu.13        

Žaloby lze dále třídit dle právních účinků, jichž má být žalobou, přesněji 

rozhodnutím o žalobě dosaženo (konstitutivní či deklaratorní). Konečně nelze opomenout 

starší dělení žalob na žaloby petitorní (směřující k ochraně práva, konkrétně práva 

vlastnického) a na žaloby posesorní (směřující k ochraně držby, k ochraně pokojného 

stavu).14 

                                                 
10 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 197. 
11 Tamtéž, s. 198. 
12 WINTEROVÁ, Alena. Žaloba v občanském právu procesním. Praha: Univerzita Karlova, 1979. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. s. 53. 
13 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 204. 
14 Tamtéž, s. 203-204. 
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Na okraj lze uvést, že některé žaloby mají svůj právní důvod nikoliv v právu 

hmotném, ale v právu procesním. Jako příklad lze uvést žalobu na neplatnost smíru. 

V procesním právu mají svůj základ dále žaloby exekuční (například žaloba 

poddlužnická), jakož i žaloby incidenční (například žaloba o určení pravosti popřené 

pohledávky).15 

Jak již autorka výše zmínila, za nejvýznamnější lze považovat třídění žalob dle 

obsahu petitu, a proto se autorka rozhodla tyto žaloby čtenáři blíže nastínit.     

a) Žaloby na plnění 

Žaloba na plnění směřuje zpravidla k tomu, aby soud zavázal žalovaného 

k povinnosti plnit, přičemž rozsudek vydaný na základě této žaloby bude žalobci sloužit 

jako exekuční titul pro případ, že by žalovaný svou povinnost nesplnil dobrovolně. Je 

ovšem žádoucí zdůraznit, že tato povinnost nevzniká až exekučním titulem. Musí se 

jednat o povinnost, jež vyplývá ze zákona, právního poměru nebo z porušení práva. 

Samotné plnění, jehož se žalobce po žalovaném domáhá, může spočívat v povinnosti 

něco dát (dare), něco konat (facere), něčeho se zdržet (omittere) a konečně něco strpět 

(pati). S těmito povinnostmi musí korespondovat jednotlivé exekuční prostředky.16 

Rozhodnutí o žalobě na plnění je deklaratorní povahy a je závazné pouze mezi 

účastníky řízení (inter partes). Tato žaloba tedy směřuje k ochraně porušeného práva a má 

reparační charakter.17 Jako příklad lze uvést žalobu o zaplacení dlužné částky či žalobu 

o vydání věci. 

b) Žaloby na určení  

Prostřednictvím žaloby na určení se žalobce domáhá toho, aby soud deklaroval, 

zda tu určité právo nebo právní poměr je, či není.18 Soud svým rozhodnutím právo 

nekonstituuje, neboť skutečnost, s níž je spojeno konstituování práva (tj. která založila 

jeho vznik, změnu nebo zánik), nastala již v minulosti, tedy dříve než soud přistoupil 

k rozhodnutí o žalobě.19 

                                                 
15 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 204. 
16 Tamtéž. 
17 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 153. ISBN 978-80-7380-714-6. 
18 ŠÍNOVÁ, Renáta a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení. 2. vydání. 
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19 MOTTL, Tomáš In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu 

k 1. 3. 2019. Kniha II. 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 30. ISBN 978-80-7598-369-5. 
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Žalobce je povinen tvrdit naléhavý právní zájem na požadovaném určení, resp. 

skutečnosti, z nichž naléhavý právní zájem vyplývá, a navrhnout důkazy k jejich 

prokázání (§ 80 OSŘ) 20 Jestliže soud rozhodující o žalobě na určení dospěje k závěru 

o nedostatku naléhavého právního zájmu na určení, zamítne žalobu, aniž by se současně 

zabýval meritem věci.21  

Obsah pojmu naléhavý právní zájem nevyplývá ze zákona, nýbrž z judikatury. Dle 

judikatury má žalobce na požadovaném určení právní zájem tehdy, „jestliže by bez tohoto 

určení bylo ohroženo jeho právo nebo právní vztah, na němž je zúčastněn, nebo jestliže 

by se jeho postavení bez tohoto určení stalo nejistým“.22 

Žaloba na určení má preventivní charakter a představuje nástroj k poskytnutí 

ochrany právního postavení žalobce dříve, než je jeho právní postavení porušeno. Tuto 

žalobu tak lze podat v situaci, kdy je dáno určité chování žalovaného, z něhož lze 

vypozorovat jeho úmysl porušit právo žalobce nebo způsobit žalobci újmu na jeho 

postavení. Jakmile již bylo právo žalobce porušeno, prevence ztrácí význam a žalobce by 

se měl bránit prostřednictvím žaloby na plnění.23 Na závěr zbývá doplnit, že rozhodnutí 

o žalobě na určení je deklaratorní povahy a je závazné pouze mezi účastníky řízení (inter 

partes).24 

c) Žaloby o založení, změnu či zrušení právního poměru soudem  

Konstitutivní žalobou se žalobce domáhá toho, aby soud založil, změnil nebo 

zrušil právní poměr mezi účastníky řízení nebo aby nově upravil jejich vzájemná práva 

a povinnosti. Soud může takto učinit pouze v zákonem výslovně stanovených 

případech.25 

Rozhodnutí o této žalobě má konstitutivní charakter (tj. zakládá, mění či ruší 

hmotněprávní poměry) a je závazné pouze mezi účastníky řízení (inter partes).26 

Rozsudek vydaný na jejím základě působí zásadně ex nunc, nestanoví-li výjimečně zákon 

výslovně působnost ex tunc nebo neplyne-li z povahy věci působnost ex tunc.27 

                                                 
20 ŠÍNOVÁ, Renáta a Klára HAMUĽÁKOVÁ, op. cit. sub 18, s. 177. 
21 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 2193/2015 ze dne 21. 9. 2015. 
22 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 2826/2019 ze dne 25. 2. 2020. 
23 MOTTL, Tomáš In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 31. 
24 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, op. cit. sub 17, s. 155. 
25 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 208. 
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27 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 210. 
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d) Návrhy ve věcech osobního stavu (žaloby statusové) 

S účinností od 1. 1. 2014 jsou návrhy ve věcech osobního stavu upraveny v zákoně 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o zvláštních řízeních soudních“).   

Na úvod pro terminologickou přesnost autorka uvádí, že ačkoliv literatura používá 

pojem „žaloba“ i „návrh“, zákon o zvláštních řízeních soudních používá pro podání, jimž 

se řízení zahajuje, výlučně pojem „návrh“. Pro účely této práce bude rovněž užíván pojem 

„návrh“. 

Tyto návrhy směrují k autoritativní úpravě osobního stavu, který zpravidla nelze 

upravit jinak než soudní cestou.28  Mezi věci osobního stavu lze kupříkladu zařadit otázky 

týkající se právní osobnosti (vznik a zánik, včetně prohlášení za nezvěstného a za 

mrtvého, přeměny právnických osob), svéprávnosti (včetně jejího omezení), vzniku 

a zániku manželství nebo registrovaného partnerství či určování a popírání otcovství.29 

Rozhodnutí o návrhu ve věcech osobního stavu má konstitutivní charakter a je 

závazné vůči všem (erga omnes). Takové rozhodnutí ovšem nelze považovat za exekuční 

titul, a to z toho důvodu, že se jím neukládá žádná povinnost.30 

 

1.3. Náležitosti žaloby 

Žaloba představuje základní dispoziční úkon žalobce, kterým se zahajuje civilní 

sporné řízení a prostřednictvím něhož žalobce uplatňuje své právo na soudní ochranu.31 

Žalobou žalující strana určuje účastníky řízení a zároveň vymezuje předmět sporu.32 Jak 

vyplývá z výše uvedeného, žaloba je první dokument, kterým se žalobce obrací na soud, 

a jeho kvalita má významný vliv na průběh samotného řízení. S určitou nadsázkou lze 

říci: jak kvalitní je žaloba, tak kvalitní bude průběh řízení.33 Je tak zcela zřejmé, že právní 

úprava klade na obsah žaloby nemalé nároky. 

                                                 
28 ŠKÁROVÁ, Marta. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 168. ISBN 

978-80-7201-769-0. 
29 LAVICKÝ, Petr In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 95. 

ISBN 978-80-7400-529-9. 
30 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, op. cit. sub 17, s. 152. 
31 Tamtéž, s. 140. 
32 ŠÍNOVÁ, Renáta a Klára HAMUĽÁKOVÁ, op. cit. sub 18, s. 171. 
33 JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 18. 
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Zákonné náležitosti žaloby jsou vymezeny tak, aby žaloba byla způsobilá 

identifikovat řízení subjektivně i objektivně v takové míře, jež umožňuje další postup 

v řízení, jakož i naplnění smyslu řízení.34 Žaloba musí splňovat jak náležitosti obecné dle 

§ 42 odst. 4 OSŘ, tak náležitosti zvláštní dle § 79 odst. 1 OSŘ. 

Obecné náležitosti vymezené v § 42 odst. 4 OSŘ jsou obligatorními náležitostmi 

každého podání. Dle § 42 odst. 4 OSŘ musí být z takového podání známo, kterému soudu 

je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje. Dále musí být podepsáno 

a datováno. 

Vzhledem k stěžejnímu významu žaloby právní úprava zakotvuje v § 79 odst. 1 

OSŘ i její zvláštní náležitosti, které v podstatě doplňují a upřesňují náležitosti obecné. 

Dle § 79 odst. 1 OSŘ žaloba kromě obecných náležitostí dle § 42 odst. 4 OSŘ musí 

obsahovat označení účastníků řízení (popřípadě též jejich zástupců), vylíčení 

rozhodujících skutečností, označení důkazů a současně z ní musí být zřejmé, čeho se 

žalobce domáhá. Ve věcech, ve kterých je účastníkem řízení svěřenský správce, je 

žalobce v žalobě povinen doplnit, že se jedná o svěřenského správce, jakož i označit 

svěřenský fond. Níže budou jednotlivé zvláštní náležitosti žaloby blíže popsány. 

a) Přesné označení účastníků 

Dle § 79 odst. 1 OSŘ je žalobce povinen v žalobě řádně označit sebe jakožto 

osobu žalující a zároveň i osobu žalovaného. Fyzické osoby se označují jménem, 

příjmením a bydlištěm. Pokud žalobce zná rodné číslo žalovaného, je vhodné ho rovněž 

uvést, ačkoliv zákon takovou povinnost neukládá. Rodné číslo slouží jako vhodný 

rozlišovací znak zejména v situaci, kdy na téže adrese žije více osob stejného jména 

– například otec a syn.35 U fyzických osob podnikatelů se nad rámec výše uvedeného 

doplňuje požadavek na uvedení identifikačního čísla takových osob. Současně je vhodné 

uvést i jejich sídlo, neboť právě ve věcech vyplývajících ze vztahů mezi podnikateli se 

podle místa sídla určuje obecný soud (§ 85 odst. 2 OSŘ). Právnické osoby se označují 

svým názvem, popřípadě obchodní firmou, adresou sídla a identifikačním číslem 

právnické osoby. Přestože to zákon neukládá, je vhodné k žalobě současně připojit i výpis 

z obchodního rejstříku, jenž osvědčuje název právnické osoby, její sídlo, statutární 

zástupce a způsob jednání za tuto právnickou osobu.36 

                                                 
34 ŠÍNOVÁ, Renáta a Klára HAMUĽÁKOVÁ, op. cit. sub 18, s. 171. 
35 JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 19. 
36 Tamtéž. 
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V souladu s § 79 odst. 1 OSŘ se stát v žalobě označuje jeho názvem a uvedením 

organizační složky, jež je v řízení příslušná za stát vystupovat, a adresou této organizační 

složky.  

b) Vylíčení rozhodujících skutečností  

Rozhodujícími skutečnostmi se dle judikatury rozumí údaje, které jsou zcela 

nezbytné k tomu, aby bylo zřejmé, o čem a na jakém podkladě má soud rozhodnout, 

a které v případě, že budou prokázány, umožňují žalobě vyhovět.37 

Žalobce je povinen v žalobě uvést skutečnosti, jimiž vylíčí skutek, na jehož 

základě se domáhá svého nároku, a to v rozsahu, který umožní jeho jednoznačnou 

individualizaci (tj. nemožnost záměny s jiným skutkem).38 Žalobce současně není 

povinen uvést příslušné ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu, o nějž svůj 

nárok opírá. Právní posouzení věci podle předpisů hmotného práva náleží soudu.39 

K tomu komentářová literatura doplňuje, že „skutek nelze vylíčit jen všeobecným 

označením právního důvodu, o nějž žalobce svůj nárok opírá (například „z kupní 

smlouvy“, „ze smlouvy o dílo“ apod.), nýbrž je třeba, aby byly uvedeny konkrétní 

skutkové okolnosti“.40 Kupříkladu domáhá-li se žalobce úhrady pohledávky z kupní 

smlouvy, je zapotřebí, aby v žalobě náležitě vymezil strany kupní smlouvy, datum 

uzavření kupní smlouvy, jakož i předmět koupě, kupní cenu a způsob její úhrady. 

Současně je žádoucí, aby žalobce uvedl, v čem spočívá porušení povinností ze strany 

žalovaného a doložil svá tvrzení relevantními důkazy.  

c) Označení důkazů 

Na vylíčení rozhodujících skutečností a splnění povinnosti tvrzení navazuje 

povinnost důkazní. Žalobce musí dbát na to, aby jeho skutková tvrzení obsažená v žalobě 

byla doložena příslušnými důkazními prostředky, přičemž z textu žaloby by mělo být 

zřejmé, co konkrétně by mělo být navrženými důkazními prostředky prokázáno.41  

Současně v souladu s § 79 odst. 2 OSŘ je žalobce povinen k žalobě připojit veškeré 

listinné důkazy, jejichž provedení se domáhá.  

                                                 
37 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 1013/2020 ze dne 13. 5. 2020. 
38 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 2031/2017 ze dne 23. 1. 2018. 
39 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2643/2018 ze dne 28. 2. 2019. 
40 SVOBODA, Karel In: SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. 3. vydání. V Praze: C. 

H. Beck, 2021, s. 425. ISBN 978-80-7400-828-3.  
41 ŠÍNOVÁ, Renáta a Klára HAMUĽÁKOVÁ, op. cit. sub 18, s. 185. 



 

11 

 

Případné nesplnění důkazní povinnosti ovšem nevede bez dalšího k ukončení 

řízení bez meritorního projednání věci (například odmítnutí žaloby), nýbrž má zpravidla 

za následek žalobcův neúspěch ve věci.42  

Neoznačí-li žalobce žádné důkazy, soud žalobu projedná a pro neunesení 

důkazního břemene je žaloba soudem zamítnuta.43 K takovému postupu se soud může 

uchýlit až poté, co v souladu s § 118a odst. 3 OSŘ žalobce vyzve, aby tyto důkazy označil 

bez zbytečného odkladu, a současně ho poučí o následcích nesplnění této výzvy. Smyslem 

této výzvy k označení důkazů je předejít situaci, kdy by se žalobce dozvěděl až z pro jeho 

osobu nepříznivého rozhodnutí, tj. překvapivě, že dle hodnocení soudu neunesl břemeno 

důkazní, a současně mu umožnit navrhnout další důkazy.44 Uvedené lze doplnit 

judikaturou, dle níž: „Poučení o důkazní povinnosti podle ustanovení § 118a odst. 3 

o. s. ř. soud poskytne nejen účastníku, který dosud o sporném tvrzení neoznačil žádný 

důkaz nebo který sice o svém sporném tvrzení důkaz označil, avšak jde o důkaz zjevně 

nezpůsobilý prokázat sporné tvrzení, ale i tehdy, provedl-li ohledně sporného tvrzení 

účastníkem navržené důkazy, jestliže jimi nedošlo k jeho prokázání a jestliže proto 

(z důvodu neunesení důkazního břemene) by účastník nemohl být ve věci úspěšný.“45 

d) Žalobní petit 

Korunou žaloby je tzv. petit, v němž žalobce uvádí, čeho se prostřednictvím 

žaloby domáhá. Žalobce tímto formuluje svou základní představu o tom, jak by mělo být 

v dané věci soudem rozhodnuto.46 Formulací petitu žalobce současně vymezuje svůj 

požadavek vůči žalovanému tak, aby ve věci byl jasně ohraničený předmět řízení, nad 

jehož rámec soud nesmí vykročit, tj. soud je až na výjimky petitem vázán (§ 153 odst. 2 

OSŘ). To znamená, že nemůže přiznat více či něco jiného, než žalobce požaduje. 

Petit by měl být formován jednoznačně, srozumitelně a úplně. Jeho přesná 

formulace ovšem není absolutní podmínkou, soud může formulaci petitu změnit či 

upřesnit, nesmí se ovšem odchýlit od projevené vůle žalobce.47 Ačkoliv si je autorka práce 

vědoma skutečnosti, že by bylo na tomto místě vhodné jednotlivé druhy petitů čtenáři 

blíže nastínit, neučiní tak s ohledem na zvolené téma práce a její omezený rozsah.  

                                                 
42 JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 297. 
43 Tamtéž. 
44 Tamtéž, s. 277. 
45 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1879/2017 ze dne 23. 8. 2017. 
46 JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 22. 
47 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 201. 
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1.4. Žaloba a dispoziční zásada 

Dispoziční zásada vkládá procesní iniciativu do rukou účastníků řízení, kdy civilní 

sporné řízení lze zahájit výlučně na návrh (§ 79 odst. 1 OSŘ) a současně omezuje soud, 

o čem a v jakém rozsahu může jednat a rozhodnout, když je až na výjimky povinen 

respektovat vůli žalobce (§ 153 odst. 2 OSŘ).  

V civilním sporném řízení je tedy nezbytné, aby se soukromoprávní subjekty samy 

chopily iniciativy a domáhaly se svých práv za pomoci přípustných právních prostředků. 

Tuto myšlenku vyjadřuje již stará římská zásada „vigilantibus iura scripta sunt“. 

Jak již bylo zmíněno, v souladu s § 79 odst. 1 OSŘ lze sporné řízení zahájit výlučně 

podáním žaloby (uvedené pravidlo lze chápat jako projev zásady „nemo iudex sine 

actore“). K tomu komentářová literatura doplňuje, že „nikdo nemůže občana omezit 

v tom, aby se obrátil v rámci realizace ústavních práv se svým nárokem na soud, stejně 

tak jej nemůže nikdo omezit v dispozicích s žalobou“.48 

Právní úprava poskytuje různé nástroje, prostřednictvím nichž žalobce může 

nakládat se svou žalobou. Žalobce tak může své dispoziční oprávnění realizovat 

prostřednictvím dispozičních úkonů směřujících k vymezení skutkového základu a s ním 

souvisejícího žalobního petitu, jimiž jsou změna žaloby dle § 95 OSŘ a zpětvzetí žaloby 

dle § 96 OSŘ. Současně za určitých podmínek právní úprava přiznává dispoziční 

oprávnění i žalovanému, a to právo v již zahájeném řízení uplatnit svůj nárok vůči žalobci 

vzájemným návrhem dle § 97 OSŘ. Těmto dispozičním úkonům se bude blíže věnovat 

druhá část práce. Autorka pro úplnost doplňuje, že žalovaný může v řízení proti 

pohledávce uplatněné žalobcem vznést i námitku započtení. Námitka započtení je ovšem 

pouhou procesní obranou proti žalobě a jejím prostřednictvím se nenakládá s předmětem 

řízení. Na základě toho ji autorka nepovažuje za dispoziční úkon, a proto se jí nebude ve 

své práci blíže věnovat. 

Žalobce je zároveň oprávněn disponovat se svou žalobou skrze změnu v okruhu 

účastníků řízení. Žalobce toto právo může realizovat návrhem na přistoupení účastníka 

do řízení dle § 92 odst. 1 OSŘ, návrhem na záměnu účastníků dle § 92 odst. 2 OSŘ 

a návrhem na procesní nástupnictví dle § 107a OSŘ. O těchto procesních úkonech bude 

blíže pojednávat třetí část práce.  

                                                 
48 JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 101. 
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1.5. Žaloba a Věcný záměr civilního řádu soudního  

1.5.1. Stručné pojednání o Věcném záměru civilního řádu soudního  

Jak již bylo autorkou zmíněno, v současné době probíhají práce na novém kodexu 

pro občanské soudní řízení, který by měl v budoucnu nahradit současný občanský soudní 

řád. K okamžiku zpracování této práce je k dispozici druhá verze Věcného záměru 

civilního řádu soudního. Inspirací Věcnému záměru je rakouský civilní řád soudní, jenž 

autoři Věcného záměru považují za předpis zdařile postavený na sociální koncepci 

civilního procesu.49 Cílem budoucího civilního řádu soudního je, aby představoval 

koncepčně jednoznačný předpis pro moderní dobu, který umožňuje kvalitní rozhodování 

civilních sporů v rozumném čase a s rozumnými náklady. Civilní řád soudní bude 

vycházet z koncepce sociálního procesu, která bude postavena na dispoziční zásadě, 

modifikované zásadě projednací a na principu procesní ekonomie.50  

Dispoziční zásada ponechává rozhodující slovo stranám sporu, zejména pokud jde 

o zahájení řízení a vymezení jeho předmětu. To musí být zajištěno jak v řízení 

prvostupňovém, tak v řízení opravném. Oprávnění stran sporu vymezit předmět řízení na 

straně druhé odpovídá vázanost soudu tímto předmětem. Tyto teze nicméně nejsou dle 

mínění autorů Věcného záměru v současné úpravě ani v praxi zcela respektovány – jako 

příklad uvádí popření dispoziční zásady v odvolacím i dovolacím řízení.51 

V pojetí modifikované zásady projednací bude stále určující a nezastupitelná role 

účastníků řízení. Bude tak na účastnících řízení, aby do řízení vnesli rozhodné 

skutečnosti. Tvrzené skutečnosti ale budou usměrňovány požadavkem jejich pravdivosti 

a úplnosti.52 K požadavku pravdivosti je vhodné doplnit, že při posouzení, zda je tento 

požadavek splněn, bude rozhodné, jaké jsou subjektivní znalosti a přesvědčení účastníků 

řízení, a nikoliv objektivní stav.53   

V souladu s principem procesní ekonomie by ochrana poskytovaná porušeným 

nebo ohroženým soukromým právům měla být nejen spravedlivá, ale současně by se jí 

stranám mělo dostat co nejdříve a s co nejnižšími náklady.54 Rychlost řízení (a s ní 

                                                 
49 DOBROVOLNÁ, Eva, Bohumil DVOŘÁK, Petr LAVICKÝ, Zdeněk PULKRÁBEK a Alena 

WINTEROVÁ. Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění 2. verze, 2020 (dále jen „Věcný 

záměr“), s. 45-46. 
50 Věcný záměr, s. 37. 
51 Tamtéž. 
52 Tamtéž. 
53 Tamtéž, s. 246. 
54 Tamtéž, s. 68. 



 

14 

 

zpravidla spojená nižší finanční náročnost) by ovšem neměla být preferována na úkor 

poskytování ochrany skutečnému hmotněprávnímu stavu. Lze uzavřít, že obtížnost, 

nákladnost a rychlost řízení by měly být přiměřené hodnotě předmětu sporu.55 

 

1.5.2. Pojetí žaloby dle Věcného záměru civilního řádu soudního  

Nyní autorka práce přistoupí ke srovnání současné právní úpravy a právní úpravy 

navrhované Věcným záměrem v otázce náležitostí žaloby a jednotlivých druhů žalob. 

Současná právní úprava procesních úkonů umožňujících účastníkům řízení disponovat 

žalobou a právní úprava této problematiky navrhovaná dle Věcného záměru bude 

porovnána samostatně v druhé a třetí části této práce.  

a) Náležitosti žaloby 

Náležitosti žaloby vymezuje bod 175 Věcného záměru, dle něhož žaloba musí 

splňovat tato zvláštní pravidla vymezená v bodě 175, ustanovení o podáních, resp. též 

i o podáních ve věci samé. Zvláštní pravidla určená pro žalobu upravují skutková tvrzení, 

důkazní návrhy a žalobní petit.56 

Náležitosti každého podání vymezuje bod 105 Věcného záměru. Tyto náležitosti 

jsou obdobné těm, které vymezuje § 42 odst. 4 OSŘ. Věcný záměr ovšem v bodě 105 

písm. b) řadí označení stran a jejich postavení ve sporu mezi obligatorní náležitosti 

každého podání. Současně navrhuje pravidlo týkající se příloh podání dle bodu 105 

písm. d) Věcného záměru. 

Kromě toho Věcný záměr stanoví další požadavky na podání ve věci samé, tyto 

požadavky jsou vymezeny v bodě 107 Věcného záměru, dle něhož podání ve věci samé 

musí vždy obsahovat: 

a) „pravdivé a úplné vylíčení rozhodujících skutečností 

b) návrh důkazních prostředků, které mají být provedeny, je-li toho třeba, 

případně s uvedením údaje, jak je má soud opatřit 

c) podle okolností prohlášení o pravdě, správnosti a úplnosti skutečností 

uváděných v předcházejícím podání protistrany a o přípustnosti důkazních 

prostředků protistranou navržených  

                                                 
55 Věcný záměr, s. 40. 
56 Tamtéž, s. 214-215. 
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d)  návrh“. 

 Na tomto místě by autorka ráda poukázala na bod 107 písm. a) Věcného záměru, 

který navrhuje požadavek pravdivého a úplného vylíčení rozhodujících skutečností. Je 

tedy zřejmé, že Věcný záměr klade větší důraz na pravdivost uváděných skutečností, 

přičemž jak už bylo zmíněno, se tím myslí pravda subjektivní.57 

Další nové pravidlo navrhuje bod 110 odst. 1 Věcného záměru, dle něhož podání 

musí být stručné a věcné. Je-li podání zbytečně rozvláčné, soud je oprávněn uložit 

pořádkový trest (rovněž bod 110 Věcného záměru), přičemž výše tohoto trestu nemůže 

přesáhnout 50 000 Kč (bod 135 odst. 1 Věcného záměru). Je obtížné si představit, jaké 

dopady může mít toto pravidlo v praxi. Na jednu stranu je podatel povinen rozhodné 

skutečnosti vylíčit vždy úplně a pravdivě, ale zároveň takové podání musí být věcné 

a stručné. Toto pravidlo dle názoru autorky může zejména právně nezastoupeným 

účastníkům způsobit značné problémy, neboť pro osobu bez právního vzdělání může být 

obtížné rozlišit relevantní a nerelevantní skutečnosti, obzvlášť když se bude snažit činit 

vše pro ochranu svých ohrožených či porušených práv.58  

Zásadní otázkou je, co si lze pod „zbytečně rozvláčným“ podáním představit. 

Autorka práce se domnívá, že to bude záviset na tom, jak k výkladu tohoto sousloví budou 

přistupovat soudy samotné. Autoři Věcného záměru sice uvádí, že takový trest přichází 

v úvahu v situaci, kdy určité podání výrazně překročí meze stručnosti a věcnosti a na 

několika stranách bude obsahovat výklady, které jsou pro věc bez významu.59 Autorka 

však toto „vysvětlení“ nepovažuje za dostatečné. Lze se domnívat, že toto pravidlo může 

vést k zatížení soudního aparátu, neboť to zřejmě budou soudy, kdo budou dotvářet právní 

předpis. K tomu autorka doplňuje, že postaví-li se k této věci příliš formalisticky, lze 

očekávat, že se strany proti uložení pořádkového trestu budou bránit, což povede 

k prodloužení řízení a současně dalšímu nežádoucímu zatížení soudnictví. Je tak otázkou, 

zda navrhované pravidlo vůbec přinese svůj žádaný efekt,60 a proto se autorka spíše 

přiklání k tomu, aby nebylo do nového kodexu pro občanské soudní řízení vůbec 

zakotveno. 

 

                                                 
57 Věcný záměr, s. 167. 
58 Autorka z opatrnosti uvádí, že si je vědoma toho, že Věcný záměr navrhuje zavedení tzv. advokátních 

sporů (bod 96 Věcného záměru). 
59 Věcný záměr, s. 168.  
60 Tj. přispět k rychlosti řízení (Věcný záměr, s. 168).  
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b) Druhy žalob 

Na rozdíl od současné právní úpravy bod 178 Věcného záměru vymezuje 

jednotlivé druhy žalob, a to žaloby na plnění, žaloby určovací a žaloby právotvorné. Dle 

odůvodnění tohoto bodu jsou vypočteny klasické druhy žalob, přičemž se jedná o výčet 

demonstrativní. S ohledem na to, že civilní žaloba je univerzální prostředek ochrany práv, 

přichází v úvahu podat i žalobu jinou, než je uvedeno v tomto výčtu.61 

 Obdobný výčet se vyskytoval již v dřívější právní úpravě, kdy § 80 OSŘ ve znění 

účinném do 31. 12. 2013 rozlišoval žaloby dle obsahu žalobního petitu na žaloby 

o osobním stavu, žaloby na plnění a žaloby určovací. Tento výčet byl taktéž 

demonstrativní povahy.62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Věcný záměr, s. 216-217. 
62 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, op. cit. sub 17, s. 151-152. 
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2. Žaloba a dispozice s předmětem řízení  

2.1. Obecně o žalobě a dispozici s předmětem řízení 

Civilní sporné řízení se zahajuje žalobou, v níž žalobce vymezuje předmět sporu 

a účastníky tohoto sporu (§ 76 odst. 1 OSŘ). V průběhu řízení ovšem mohou vyvstat 

skutečnosti, v důsledku nichž obsah původní žaloby neodpovídá skutečnému stavu a je 

tak například zapotřebí změnit žalobní petit či skutková tvrzení obsažená v žalobě. 

Současná právní úprava vkládá do rukou žalobce určité procesní nástroje, které jsou 

způsobilé odvrátit hrozící rizika spojená s tímto nepříznivým procesním stavem. 

V důsledku některých skutečností nastalých po podání žaloby žalobce ztrácí 

právní zájem na jejím věcném projednání, a to zčásti či zcela. Jako příklad lze uvést 

dodatečné plnění žalovaného na nárok uplatněný žalobou, uzavření splátkového 

kalendáře mezi žalobcem a žalovaným, započtení pohledávky nebo prominutí dluhu 

žalovaného žalobcem. K vyřešení této nastalé procesní situace žalobci slouží procesní 

institut zpětvzetí žaloby dle § 96 OSŘ.  

Po podání žaloby dále může dojít ke skutečnostem, na základě nichž se žalobce 

rozhodne změnit žalobní petit (bude se domáhat něčeho jiného či více oproti původní 

žalobě) nebo svá skutková tvrzení obsažená v žalobě. Tento procesní stav žalobce může 

vyřešit změnou žaloby dle § 95 OSŘ.  

Konečně současná právní úprava za určitých podmínek vkládá dispoziční 

oprávnění do rukou žalovaného, kdy mu umožňuje v průběhu již zahájeného řízení 

uplatnit svůj nárok vůči žalobci. Žalovaný tak může učinit vzájemným návrhem dle § 97 

OSŘ. Jak již autorka práce zmínila, žalovaný může v již zahájeném řízení vůči žalobci 

vznést i námitku započtení. Vznesením námitky započtení ovšem žalovaný nedisponuje 

předmětem řízení, a proto se jí autorka nebude blíže věnovat.  

V následujících kapitolách se autorka bude blíže věnovat výše uvedeným 

dispozičním úkonům. Autorka si klade za cíl vymezit podstatu jednotlivých dispozičních 

úkonů a objasnit, k řešení jaké procesní situace slouží. Dále se bude snažit nastínit, jak 

silným vlivem při rozhodování o těchto procesních úkonech disponuje soud, a současně 

bude analyzovat, jak silné postavení náleží žalovanému v rámci rozhodování 

o jednotlivých dispozičních úkonech. Mimo to se bude autorka zabývat otázkami, zda 

a do jaké míry je žalobce oprávněn disponovat se svou žalobou ve smyslu jejího zpětvzetí 

nebo změny v rámci odvolacího řízení a současně zda je žalovaný oprávněn uplatnit 
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vzájemný návrh dle § 97 OSŘ i v rámci odvolacího řízení. S ohledem na probíhající práce 

na novém kodexu pro občanské soudní řízení autorka dále představí právní úpravu 

jednotlivých dispozičních úkonů navrhovanou Věcným záměrem a poukáže na zásadní 

změny, které Věcný záměr navrhuje.  

 

2.2. Zpětvzetí žaloby 

2.2.1. Podstata zpětvzetí žaloby, jeho forma a obsah 

Zpětvzetí žaloby představuje dispoziční úkon žalobce, prostřednictvím něhož 

soudu jednoznačně sděluje, že na věcném projednání své žaloby již nemá zájem, a to 

částečně nebo zcela.63 Účinky tohoto procesního úkonu nastávají okamžikem jeho 

doručení soudu, jakmile se tak stane, nelze zpětvzetí odvolat.64  

Zpětvzetí žaloby upravuje § 96 OSŘ.  Dle § 96 odst. 1 OSŘ platí, že žalobce je 

oprávněn během řízení vzít zpět svůj návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. 

Žalobce tak může vzít svou žalobu zpět v části, ve které se domáhal přiznání jednoho 

z více nároků (například v situaci, kdy podá žalobu na vydání bezdůvodného obohacení 

a na náhradu škody a následně vezme žalobu zpět co do náhrady škody) nebo může vzít 

žalobu zpět v části jednoho nároku (například v případě, kdy se domáhá zaplacení 

peněžité částky a následně vezme žalobu částečně zpět v rozsahu dodatečné úhrady 

žalovaného) anebo konečně se může jednat o situaci, kdy na straně žalované vystupuje 

více osob a žalobce vezme žalobu zpět vůči některé z nich (kupříkladu v řízení, v němž 

se domáhá zaplacení peněžité pohledávky za dědici zůstavitele a během řízení vyjde 

najevo, že ve skutečnosti ne všechny osoby vystupující na straně žalované jsou dědici). 

Pro zpětvzetí žaloby zákon nepředepisuje žádnou formu.  V souladu s § 41 OSŘ 

tak žalobce může vzít svou žalobu zpět buď písemným podáním adresovaným soudu, 

nebo ústně do protokolu.  

Ani obsahové náležitosti zpětvzetí žaloby nejsou zákonem stanoveny. Je-li 

zpětvzetí žaloby učiněno písemně, musí být splněny náležitosti dle § 42 odst. 4 OSŘ. 

Podání obsahující zpětvzetí žaloby tedy musí obsahovat označení věci, v níž žalobce bere 

žalobu zpět, identifikaci žalobce, sdělení, z něhož je zřejmé, že žalobce nemá vůli v řízení 

                                                 
63 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 4830/2007 ze dne 17. 9. 2009. 
64 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1211/99 ze dne 29. 3. 2001, totožně například 

i Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 707/2021 ze dne 11. 5. 2021. 
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pokračovat, jakož i určení, v jakém rozsahu se nemá v řízení pokračovat, konečně musí 

být datováno a podepsáno. K tomu je vhodné dodat, že žalobce nemusí zpětvzetí žaloby 

nikterak odůvodňovat. Přesto je žádoucí, aby alespoň ve stručnosti uvedl, z jakého 

důvodu se rozhodl vzít žalobu zpět, a to s ohledem na následné rozhodování o náhradě 

nákladů řízení. Výjimkou z pravidla, že zpětvzetí žaloby nemusí být odůvodněno, je 

situace, kdy žalovaný vyslovil se zpětvzetím žaloby nesouhlas a soud potřebuje 

k posouzení důvodnosti nesouhlasu znát stanovisko žalobce.65 Problematice nesouhlasu 

žalovaného se bude autorka věnovat později. 

Projev vůle žalobce ke zpětvzetí žaloby musí být nepochybný a definitivní. Soud 

hodnotí vůli žalobce na základě vnějších okolností, ke kterým došlo mimo tento projev. 

Zpětvzetí žaloby současně nelze podmínit. Jestliže žalobce vezme zpět žalobu jen 

podmíněně, soud k tomuto dispozičnímu úkonu nepřihlíží.66 

V souladu s § 91 odst. 2 OSŘ platí, že vystupuje-li na straně žalující nerozlučné 

procesní společenství, se zpětvzetím žaloby musí souhlasit všichni nerozluční společníci. 

Jestliže není naplněna podmínka souhlasu všech nerozlučných žalobců se zpětvzetím 

žaloby, soud ke zpětvzetí žaloby nepřihlíží a vůbec o něm nerozhoduje.67 

 

2.2.2. Postup soudu při rozhodování o zpětvzetí žaloby 

Jakmile je zpětvzetí žaloby doručeno soudu, soud je povinen doručit zpětvzetí 

žaloby ostatním účastníkům řízení a vyzvat je, aby se v přiměřené lhůtě vyjádřili. 

V komentářové literatuře ovšem nepanuje shoda, zda soud v rámci této výzvy může 

použít postup dle § 101 odst. 4 OSŘ, který stanoví, že v případě, kdy soud vyzývá 

účastníka řízení, aby se vyjádřil o určitém návrhu, jenž se dotýká postupu a vedení řízení, 

může připojit doložku, že pokud se účastník nevyjádří v příslušné lhůtě, bude se 

předpokládat, že nemá námitky. Na straně jedné komentářová literatura uvádí, že soud 

nemůže při zjišťování stanoviska žalovaného ke zpětvzetí žaloby použít postup dle § 101 

odst. 4 OSŘ.68 Avšak na straně druhé komentářová literatura uvádí, že je soudní praxí 

dovozeno, že tento postup použít lze.69  

                                                 
65 SVOBODA, Karel a Petr PŘIDAL In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40,  s. 483. 
66 Tamtéž. 
67 SVOBODA, Karel. Řízení v prvním stupni: civilní proces z pohledu účastníka. V Praze: C.H. Beck, 2019, 

s. 331. ISBN 978-80-7400-733-0. 
68 SVOBODA, Karel a Petr PŘIDAL In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 485. 
69 SVOBODA, Karel a Jiří LEVÝ In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 507. 
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Autorka práce se přiklání k závěru, že užití postupu dle § 101 odst. 4 OSŘ při 

zjišťování stanoviska žalovaného je přípustné. Je si vědoma skutečnosti, že uvedeným 

postupem zcela nepochybně může být ovlivněno hmotněprávní i procesněprávní 

postavení žalovaného, ale na druhou stranu uvedený postup považuje za vhodné opatření 

proti nečinnosti žalovaného a s ní spojenými možnými průtahy v řízení. Soudní praxe je 

ustálena v tom, že v odvolacím řízení je odvolací soud oprávněn zjišťovat stanovisko 

žalovaného ke zpětvzetí žaloby právě postupem dle § 101 odst. 4 OSŘ,70 přičemž autorka 

má za to, že není důvod, proč by uvedené pravidlo nebylo možné aplikovat i v řízení před 

soudem prvního stupně. Na podporu svého tvrzení dále poukazuje na starší komentářovou 

literaturu,71 dle níž použití postupu dle § 101 odst. 4 OSŘ je rovněž přípustné, a to 

s odůvodněním, že žalovaný se v takovém případě vyjadřuje pouze k tomu, jaký bude 

další postup soudu v důsledku tohoto dispozičního úkonu. Winterová72 rovněž uvádí, že 

postup dle § 101 odst. 4 OSŘ je přípustný. 

V souladu s § 96 odst. 4 OSŘ soud nezjišťuje stanovisko žalovaného, pokud 

zpětvzetí žaloby dojde soudu dříve, než ve věci začalo jednání.  V takovém případě je 

zpětvzetí žaloby účinné bez dalšího a soud musí řízení o žalobě zastavit. 

Žalovaný je tedy oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas pouze v případě, že zpětvzetí 

žaloby bylo soudu doručeno až poté, co ve věci začalo jednání.73 Vysloví-li žalovaný se 

zpětvzetím žaloby nesouhlas z vážných důvodů, soud v souladu s § 96 odst. 3 OSŘ 

rozhodne o neúčinnosti takového zpětvzetí.  

Autorka práce toto pravidlo zakotvené v § 96 odst. 3 OSŘ považuje za velmi 

vhodný a žádoucí nástroj ochrany žalovaného, a to z toho důvodu, že i žalovaný může 

mít zájem na tom, aby v řízení bylo pokračováno a meritorně rozhodnuto i přes nedostatek 

vůle žalobce. Žalovaný může mít zájem na věcném projednání žaloby už pouze z toho 

důvodu, aby se vztah mezi ním a žalobcem urovnal. Současně žalovaný mohl 

v souvislosti s podanou žalobou vynaložit nemalé náklady, a proto autorka kladně 

hodnotí současnou právní úpravu, která žalobci zapovídá vzít žalobu zpět po zahájení 

jednání ve věci bez dalšího, ačkoliv je to osoba žalobce, kdo je pánem sporu. 

                                                 
70 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 2252/2006 ze dne 24. 4. 2007. 
71 BUREŠ, Jaroslav In: DRÁPAL, Ljubomír a Jaroslav BUREŠ a kol. Občanský soudní řád: komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2009, s. 654. ISBN 978-80-7400-107-9. 
72 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 342. 
73 Dle judikatury je začátek jednání dán sdělením předmětu projednávané věci soudem (Nález Ústavního 

soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 118/97 ze dne 15. 1. 1998). 
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Podmínka, dle níž nesouhlas žalovaného se zpětvzetím žaloby musí být podložen 

vážnými důvody, je dle názoru autorky způsobilá zabránit účelovým obstrukcím ze strany 

žalovaného. 

Co se rozumí vážnými důvody k nesouhlasu se zpětvzetím žaloby, uvádí 

judikatura. Zákon nestanoví žádná bližší hlediska, dle kterých by soud měl posuzovat 

závažnost důvodů žalovaného k nesouhlasu se zpětvzetím žaloby. Vždy budou rozhodné 

okolnosti daného případu a povaha nároku uplatněného žalobou. S přihlédnutím k nim 

soud zhodnotí, zda nesouhlas se zpětvzetím žaloby vyplývá z právního či jiného 

oprávněného zájmu žalovaného, který je dostatečným podkladem pro to, aby o žalobě 

bylo meritorně rozhodnuto i přes nedostatek vůle žalobce.74 

Judikatura dovodila, že „vážný důvod k nesouhlasu se zpětvzetím žaloby má 

žalovaný v řízení, které může být zahájeno i bez návrhu nebo které mohlo být zahájeno 

i na jeho návrh (například v řízení o vypořádání společného jmění manželů), nebo 

zejména také tehdy, jestliže dokazování ve věci postoupilo tak daleko, že lze očekávat 

rozhodnutí soudu a žalobce se zpětvzetím žaloby snaží zmařit vydání již očekávaného 

a pro něj nepříznivého rozhodnutí, vše za předpokladu, že nedošlo k platnému 

mimosoudnímu vyřešení věci dohodou účastníků“.75 

Z judikatury současně vyplývá, že o vážný důvod k nesouhlasu žalovaného se 

jedná zejména tehdy, má-li žalovaný právní nebo jiný (například morální, procesně 

ekonomický) zájem na tom, aby bylo o žalobě meritorně rozhodnuto i přes nedostatek 

vůle žalobce.76   

Dle Svobody77 je soud povinen informovat žalovaného o zpětvzetí žaloby 

i v případě, kdy žalovaný sice nemá právo vyslovit nesouhlas se zpětvzetím žaloby, ale 

rozhodnutí o něm je způsobilé negativně zasáhnout do jeho poměrů (například 

v souvislosti s rozhodováním o náhradě nákladů řízení). 

V této souvislosti autorka práce považuje za vhodné vyzdvihnout nález Ústavního 

soudu, v němž bylo dovozeno, že v řízení o vypořádání společného jmění manželů je soud 

povinen, i přes výslovné znění § 96 odst. 4 OSŘ, zjistit postoj žalovaného ke zpětvzetí 

                                                 
74 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 682/2003 ze dne 25. 7. 2003. 
75 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 888/2021 ze dne 27. 4. 2021. 
76 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 5099/2016 ze dne 19. 12. 2016. 
77 SVOBODA, Karel, op. cit. sub 66, s. 334. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmojw
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žaloby a zastavení řízení.78 Ústavní soud tento svůj právní názor odůvodnil tak, že § 96 

odst. 4 OSŘ je sice jednoznačný a sám o sobě nezakládá žádné pochybnosti, to ovšem 

ještě neznamená, že jeho bezpodmínečná aplikace nemůže vést k situaci, kdy strana 

žalovaná, která není oprávněna nakládat s žalobou, se zcela bez své viny ocitne 

v nepříznivé procesní situaci, jež má značný vliv na její možnost dále uplatňovat svá 

práva, a to zejména v rovině hmotněprávní. Je třeba mít na paměti, že jakékoliv 

ustanovení právního předpisu je s to účastníkům řízení způsobit újmu, jestliže je použito 

způsobem, při kterém se nešetří jeho podstaty a smyslu, popřípadě způsobem, jehož 

důsledkem je popření subjektivních práv jako takových, možnosti řádného výkonu těchto 

práv, jakož i jejich uplatňování.79  

Jak už bylo výše uvedeno, vysloví-li žalovaný nesouhlas se zpětvzetím žaloby 

z vážných důvodů, soud v souladu s § 96 odst. 3 OSŘ rozhodne, že zpětvzetí žaloby není 

účinné. Nebylo-li dosud rozhodnuto ve věci, soud pokračuje v řízení poté, co usnesení 

o neúčinnosti zpětvzetí žaloby nabude právní moci.  

V opačném případě soud rozhodne o zastavení řízení v rozsahu zpětvzetí žaloby 

(§ 96 odst. 2 OSŘ).  

 

2.2.3. Rozhodnutí o zpětvzetí žaloby a jeho účinky 

Je-li zpětvzetí žaloby účinné, soud rozhodne o zastavení řízení v rozsahu jejího 

zpětvzetí. Jestliže je žaloba vzata zpět zcela, soud současně rozhodne o náhradě nákladů 

řízení. O zastavení řízení soud rozhoduje usnesením, jež s ohledem na § 169 odst. 2 OSŘ 

nemusí být odůvodněno, neboť z obsahu spisu by mělo být zřejmé, na základě jakých 

skutečností se soud uchýlil k takovému rozhodnutí. V souladu s § 169 odst. 2 OSŘ je 

nezbytné ve výrokové části tohoto takového usnesení uvést zákonné ustanovení, o které 

soud své rozhodnutí opírá, a důvod rozhodnutí.  

Výrok o náhradě nákladů řízení však odůvodněn být musí. Výjimkou je situace, 

kdy soud vydá rozhodnutí, dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů 

řízení, a to z důvodu, že žalobci žádné náklady nevznikly nebo proto, že žalobce náhradu 

nákladů řízení nežádá.80 

                                                 
78 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 1860/12 ze dne 20. 6. 2013. 
79 Tamtéž. 
80 JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 104. 
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Proti usnesení, jímž soud rozhodl o zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby, se lze 

odvolat (§ 202 odst. 1 OSŘ a contrario).  Z povahy odvolání jako řádného opravného 

prostředku lze dovodit, že odvolání může podat výlučně ten účastník řízení, kterému 

nebylo rozhodnutím soudu prvního stupně plně vyhověno, případně mu rozhodnutím byla 

způsobena určitá újma na jeho právech.81 Na základě toho lze uzavřít, že je to pouze 

žalovaný, kdo je oprávněn podat odvolání do merita rozhodnutí. 

Jestliže je řízení na základě zpětvzetí žaloby pravomocně zastaveno, má to 

důsledky jak hmotněprávní, tak procesněprávní. Mezi hmotněprávní účinky 

pravomocného zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby patří skutečnost, že z hlediska 

promlčení se na věc hledí tak, jako by řízení nebylo vůbec zahájeno, a tudíž ani nedošlo 

ke stavení promlčecí lhůty.82 

V důsledku pravomocného zastavení řízení soud pozbývá pravomoc o žalobě 

věcně rozhodnout a současně pozbývají účinnosti veškerá rozhodnutí, jež jsou vázána na 

probíhající řízení.83 Pravomocným rozhodnutím o zastavení řízení tak například zaniká 

vydané předběžné opatření.84  

Na závěr lze doplnit, že zpětvzetím žaloby nezaniká pohledávka či jiné právo, 

jehož přiznání se žalobce domáhal.85 Rozhodnutím o zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby 

nevzniká překážka věci pravomocně rozhodnuté, a tudíž žalobce může svůj nárok u soudu 

uplatnit znovu.  

 

2.2.4. Náhrada nákladů řízení při zpětvzetí žaloby 

Rozhodnutí o zastavení řízení pro úplné zpětvzetí žaloby představuje konečné 

rozhodnutí ve věci, a proto s ohledem na § 151 OSŘ je soud povinen rozhodnout 

o povinnosti k náhradě nákladů řízení mezi účastníky řízení navzájem, popřípadě i vůči 

státu, jestliže v řízení vynaložil nějaké náklady.  

                                                 
81 K obdobnému závěru dospěla i judikatura (Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 12 VSOL 

393/2017-42 ze dne 13. 12. 2017). 
82 Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 346/99 ze dne 3. 4. 2000, obdobně i Usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 2309/2018 ze dne 31. 1. 2019. 
83 SVOBODA, Karel. Žaloba v civilním řízení. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 155. ISBN 

978-80-7598-473-9. 
84 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 4518/2007 ze dne 23. 9. 2008. 
85 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 5099/2016 ze dne 19. 12. 2016. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhfpws2k7ovzv6mzugy
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 Zastavuje-li soud řízení pro zpětvzetí žaloby, je povinen v souladu s § 146 odst. 2 

OSŘ zkoumat, kdo z účastníků řízení zavinil zastavení řízení. Zavinění na zastavení 

řízení je v takovém případě z procesního hlediska shledáno na straně žalobce, který 

žalobu bere zpět. To ovšem neplatí, jestliže se žalobce rozhodl důvodně podanou žalobu 

vzít zpět pro chování žalovaného (zpravidla v důsledku splnění žalobou uplatněného 

nároku po zahájení řízení). Za takové situace povinnost k náhradě nákladů řízení tíží 

žalovaného v souladu s § 146 odst. 2 věta druhá OSŘ.  

„Je-li důvodem zastavení řízení zpětvzetí návrhu, žalobce nezavinil zastavení 

řízení, jestliže vzal zpět návrh, který byl podán důvodně, pro chování žalovaného. K tomu, 

aby se při zpětvzetí žaloby nejednalo o zavinění žalobce, musí být splněny zároveň obě 

podmínky, a to že žaloba byla podána důvodně a že ke zpětvzetí došlo pro chování 

žalovaného. Protože nárok na náhradu nákladů řízení je nárokem vyplývajícím nikoliv 

z hmotného práva, ale z práva procesního, je na to, zda šlo o důvodně podanou žalobu, 

nutno usuzovat z procesního hlediska (z hlediska vztahu výsledku chování žalovaného 

k požadavkům žalobce).“86 

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení současně nelze opomenout § 142a 

odst. 1 OSŘ, který přiznání práva na náhradu nákladů řízení úspěšnému žalobci 

podmiňuje povinností žalobce zaslat žalovanému výzvu k plnění, a to nejméně 7 dnů před 

podáním žaloby. Nicméně § 142a odst. 2 OSŘ stanoví, že soud může právo na náhradu 

nákladů řízení zcela či zčásti přiznat i v případě, že žalobce tuto podmínku 

nesplnil, jestliže jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele. 

Konečně se soudu nabízí možnost o náhradě nákladů řízení rozhodnout dle § 150 

OSŘ, dle něhož soud výjimečně nemusí náhradu nákladů řízení zčásti nebo zcela přiznat, 

jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele. Dle judikatury si pod těmito důvody lze 

představit takové okolnosti, pro něž by se mohlo v konkrétní věci zdát nespravedlivé 

uložit povinnost k náhradě nákladů řízení tomu účastníku, který ve věci nebyl úspěšný, 

a současně je spravedlivé požadovat po úspěšném účastníku, aby si náklady vynaložené 

v řízení nesl sám. Při posuzování otázky, zda jsou v daném případě dány důvody hodné 

zvláštního zřetele, soud bere v potaz zejména majetkové, sociální, osobní a další poměry 

všech účastníků řízení.87  

                                                 
86 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 170/2015 ze dne 9. 9. 2015. 
87 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 1529/2017 ze dne 29. 8. 2018. 
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2.2.5. Zpětvzetí žaloby v rámci řízení o řádném opravném prostředku  

I po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně mohou nastat okolnosti, na základě 

nichž žalobce dospěje k závěru, že již netrvá na věcném projednání žaloby a rozhodnutí 

o ní (například v důsledku dodatečného splnění žalovaného nároku či prominutí dluhu 

žalovaného žalobcem). Autorka práce tak na tomto místě bude hledat odpověď na otázku, 

zda a do jak velké míry je žalobce oprávněn disponovat se svou žalobou ve smyslu jejího 

zpětvzetí v rámci řízení o odvolání jakožto o řádném opravném prostředku. 

Pro úplnost autorka uvádí, že odvolacím řízením se rozumí časový úsek od podání 

odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně až po vydání rozhodnutí odvolacím 

soudem.88 

Pokud jde o oprávnění žalobce vzít svou žalobu zpět v odvolacím řízení, zákon 

neobsahuje žádné ustanovení, které by žalobci v takovém postupu bránilo. Dle § 222a 

odst. 1 OSŘ platí, že vezme-li žalobce během odvolacího řízení svou žalobu zpět, 

odvolací soud zcela či v rozsahu zpětvzetí zastaví odvolací řízení a zruší rozhodnutí soudu 

prvního stupně. Uvedené pravidlo se ovšem uplatní pouze za předpokladu, že odvolání je 

proti napadenému rozhodnutí přípustné, je podáno včas a osobou oprávněnou k podání 

odvolání. V opačném případě je na místě odvolání odmítnout dle § 218 písm. b), § 218 

písm. c), popřípadě dle § 218a OSŘ. 

Stejně jako při rozhodování o zpětvzetí žaloby v rámci řízení před soudem prvního 

stupně i při rozhodování o zpětvzetí žaloby v rámci odvolacího řízení zákonodárce 

žalovanému zaručuje jistou míru ochrany. Jestliže žalovaný se zpětvzetím žaloby 

z vážných důvodů nesouhlasí, odvolací soud v souladu s § 222a OSŘ usnesením 

rozhodne, že zpětvzetí žaloby není účinné a po právní moci tohoto usnesení pokračuje 

v řízení o odvolání. Lze si ovšem povšimnout, že § 222a OSŘ ani jiné relevantní 

ustanovení nerozlišuje, zda ke zpětvzetí žaloby došlo ještě před jednáním odvolacího 

soudu, nebo až po jeho zahájení. Z toho lze dovodit, že souhlas žalovaného se vyžaduje 

ve všech případech. Tímto se dle mínění autorky práce zákonodárce snaží žalovanému 

poskytnout v odvolacím řízení intenzivnější ochranu než v řízení před soudem prvního 

stupně. Autorka tento stav hodnotí velmi kladně, a to především z důvodu, že žalovaný 

je odvolacím řízení vystaven riziku poškození svých zájmů (zejména v případě, kdy 

                                                 
88 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 3354/19-2 ze dne 24. 7. 2020. 
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rozhodnutí soudu prvního stupně bylo vydáno v jeho prospěch) a zároveň odvolací řízení 

zpravidla bývá spojeno s dalšími náklady. 

Souhlasí-li žalovaný se zpětvzetím žaloby, odvolací soud dle § 222a odst. 1 OSŘ 

napadené rozhodnutí zcela či v rozsahu zpětvzetí žaloby zruší a odvolací řízení zastaví. 

Proti usnesení, jímž odvolací soud v důsledku zpětvzetí žaloby zrušil napadené 

rozhodnutí soudu prvního stupně a zastavil odvolací řízení, lze podat dovolání při splnění 

podmínek dle § 237 OSŘ. Proti usnesení odvolacího soudu o neúčinnosti zpětvzetí žaloby 

ovšem dovolání přípustné není.89 

Pro úplnost autorka uvádí, že soud může rozhodnutí zrušit a řízení zastavit pouze 

za podmínky, že je žaloba vzata zpět před právní mocí vydaného rozhodnutí. Jestliže je 

rozhodnutí již pravomocné, nelze jej odklidit (pouze výjimečně za pomoci mimořádných 

opravných prostředků či návrhu k Ústavnímu soudu).90 Jestliže se žalobce rozhodne 

žalobu vzít zpět až po právní moci vydaného rozhodnutí, soud rozhodne o neúčinnosti 

takového zpětvzetí (§ 96 odst. 5 OSŘ). 

 

2.2.6. Zpětvzetí žaloby dle Věcného záměru civilního řádu soudního 

Na tomto místě si autorka klade za cíl představit právní úpravu zpětvzetí žaloby, 

kterou navrhuje Věcný záměr, a to pokud jde o podmínky, za kterých je žalobce oprávněn 

svou žalobu vzít zpět, procesní postavení žalovaného v souvislosti se zpětvzetím žaloby 

a konečně i možnost žalobce disponovat se svou žalobou ve smyslu jejího zpětvzetí 

v rámci řízení o odvolání.   

Zpětvzetí žaloby Věcný záměr upravuje v bodě 188, a to celkem v pěti odstavcích, 

které budou postupně blíže analyzovány. Bod 188 odst. 1 věta první Věcného záměru 

stanoví, že žalobce je oprávněn vzít žalobu zpět bez souhlasu žalovaného pouze do 

začátku ústního jednání. V této části se navrhovaná právní úprava shoduje se současnou 

právní úpravou (§ 96 odst. 3 ve spojení s § 96 odst. 4 OSŘ).  

Výraznou změnu oproti současné právní úpravě však Věcný záměr navrhuje 

v bodě 188 odst. 1 větě druhé, dle níž žalobce může žalobu vzít zpět bez souhlasu 

žalovaného až do okamžiku vyhlášení rozhodnutí dovolacího soudu za podmínky, že se 

                                                 
89 ŠEBEK, Roman In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 991. 
90 JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 111. 
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vzdá svého nároku.91 Podmínku vzdání se nároku autorka práce vnímá jako určitou snahu 

o vyvážení procesního postavení žalobce a žalovaného, když žalobce může svou žalobu 

vzít zpět nehledě na postoj žalovaného až do okamžiku vyhlášení rozhodnutí dovolacího 

soudu, což procesní postavení žalovaného značně oslabuje. Žalovaný může mít zájem na 

meritorním projednání žaloby zejména z důvodu, aby se vyvaroval dalšímu soudnímu 

řízení o témže nároku, kdy další návrh na zahájení řízení může být i zcela šikanózní 

povahy. Je tedy žádoucí, aby takto velmi oslabené postavení žalovaného bylo 

kompenzováno nemožností žalobce uplatnit tentýž nárok v budoucnu. Na druhou stranu 

si je autorka zcela vědoma toho, že taková podmínka může mít pro žalobce nenávratné 

následky. Lze uzavřít, že žalobce by měl pečlivě zvážit, zda k takovému procesnímu 

kroku vůbec přistoupí. 

Bod 188 odst. 2 věta první Věcného záměru výslovně navrhuje formu, jakou může 

být žaloba vzata zpět. Shodně jako dle současné právní úpravy žalobce může vzít svou 

žalobu zpět buď písemným podáním, nebo ústně na jednání soudu. Věcný záměr tedy 

ponechává totožnou formu zpětvzetí žaloby jako současná právní úprava, pouze ji na 

rozdíl od současné právní úpravy stanoví výslovně.  

 Bod 188 odst. 2 věta druhá a třetí Věcného záměru se věnuje otázce souhlasu 

žalovaného se zpětvzetím žaloby. Věcný záměr na tomto místě stanoví, že v případě, kdy 

je k účinnému zpětvzetí žaloby zapotřebí souhlas žalovaného (tj. po zahájení jednání ve 

věci), je soud povinen žalovanému doručit podání obsahující zpětvzetí žaloby nebo opis 

protokolu. Této povinnosti je soud zproštěn, byla-li žaloba vzata zpět při jednání, na němž 

byl žalovaný přítomen. 

V bodě 188 odst. 2 věty třetí Věcný záměr navrhuje pravidlo, dle něhož je dána 

fikce souhlasu žalovaného se zpětvzetím žaloby, jestliže nevysloví svůj nesouhlas v určité 

lhůtě. Ihned na první pohled si lze povšimnout zásadní odlišnosti od současné právní 

úpravy, a to té skutečnosti, že Věcný záměr opouští podmínku současné právní úpravy, 

dle níž nesouhlas žalovaného musí být podložen vážnými důvody. Dle autorů Věcného 

záměru je tedy na uvážení žalovaného, zda je více v jeho zájmu předčasné ukončení řízení 

o žalobě, anebo trvalé odklizení sporu, které brání jeho opětovnému zahájení. Žalovaný 

tak nemusí „přesvědčovat“ soud, že k nesouhlasu se zpětvzetím žaloby jsou z jeho strany 

                                                 
91 Vzdání se nároku vylučuje jeho opětovné projednání (Věcný záměr, s. 296). 
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dány vážné důvody.92 V tomto navrhovaném pravidlu autorka práce pozoruje snahu 

o posílení postavení žalovaného, který může mít zájem na projednání žaloby například už 

jen z důvodu, aby se vztahy mezi ním a žalobcem vyjasnily. Autorka zcela rozumí snaze 

autorů Věcného záměru posílit právní postavení žalovaného, zároveň ale v navržené 

právní úpravě spatřuje riziko účelových obstrukcí z jeho strany, které by následně mohly 

vést k nežádoucím průtahům v řízení. Současně ale uznává, že autoři Věcného záměru na 

tento možný problém zřejmě mysleli, když nesouhlas žalovaného se zpětvzetím žaloby 

může být prolomen vzdáním se nároku žalobcem (bod 188 odst. 1 věta druhá Věcného 

záměru). 

Bod 188 odst. 2 věta třetí Věcného záměru dále přichází s návrhem fikce souhlasu 

žalovaného se zpětvzetím žaloby, jestliže žalovaný nesdělí svůj nesouhlas ve lhůtě dvou 

týdnů od doručení podání obsahujícího zpětvzetí žaloby nebo opisu protokolu. Tato fikce 

ovšem nastane pouze za předpokladu, že žalovaný bude o tomto možném následku 

poučen. Toto pravidlo lze pokládat za obdobu výzvy dle § 101 odst. 4 OSŘ. V současné 

právní úpravě ovšem není výslovně stanoveno, že soud může při zjišťování stanoviska 

žalovaného ke zpětvzetí žaloby použít tento postup a v právní teorii o této problematice 

nepanuje shoda, jak již bylo v práci dříve93 zmíněno.  Autorka práce tak pozitivně 

hodnotí, že se autoři Věcného záměru rozhodli postavit tuto věc najisto.  

Dle bodu 188 odst. 3 Věcného záměru je řízení o žalobě skončeno již jejím 

zpětvzetím, a nikoliv až následným rozhodnutím o zastavení řízení, jak tomu je dle 

současné právní úpravy. Navrhovaná právní úprava tedy důsledněji reflektuje skutečnost, 

že zpětvzetí žaloby je dispozičním úkonem, když neváže zastavení řízení až na rozhodnutí 

soudu. Dále na tomto místě Věcný záměr navrhuje pravidlo, dle něhož se na žalobu, která 

byla vzata zpět, hledí, jako by nikdy nebyla podána. Dle názoru autorky toto pravidlo 

zřejmě bude souviset s otázkou promlčení nároku uplatněného žalobou. Současná právní 

úprava obdobné pravidlo sice výslovně nezakotvuje, ale dovozuje ho judikatura.94 

Bod 188 odst. 4 Věcného záměru pojednává o neúčinnosti zpětvzetí žaloby. 

Shodně jako dle současné právní úpravy neúčinnost zpětvzetí soud vyslovuje usnesením. 

                                                 
92 LAVICKÝ, Petr, Alena WINTEROVÁ, Eva DOBROVOLNÁ, Bohumil DVOŘÁK a Zdeněk 

PULKRÁBEK. Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie, Bulletin advokacie, 2018, č. 1-

2, s. 13. ISSN 1210-6348. 
93 Na tuto věc autorka upozornila na s. 19-20. 
94 Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 346/99 ze dne 3. 4. 2000, obdobně i Usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 2309/2018 ze dne 31. 1. 2019. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhfpws2k7ovzv6mzugy
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Lze si ovšem povšimnout, že Věcný záměr nestanoví jako podmínku pokračování v řízení 

právní moc usnesení, kterým bylo rozhodnuto o neúčinnosti zpětvzetí. Je však otázkou, 

zda se jedná o úmysl autorů Věcného záměru (například z důvodu urychlení řízení) 

či spíše o jejich opomenutí.  

Konečně dle bodu 188 odst. 5 Věcného záměru lze žalobu po jejím zpětvzetí 

znovu podat pouze tehdy, pokud se žalobce při jejím zpětvzetí nevzdal nároku, kterého 

se domáhal. Věcný záměr tak nově výslovně upravuje osud nároku po zpětvzetí žaloby, 

prostřednictvím níž byl uplatněn. Doposud tato otázka byla řešena pouze judikaturou, 

která dospěla k závěru, že pohledávka či jiné právo, jehož přiznání se žalobce svou 

žalobou domáhal, jejím zpětvzetím nezaniká a lze ho uplatnit opětovně.95 

Pokud jde o oprávnění žalobce vzít žalobu zpět v rámci řízení o odvolání, autorka 

se rozhodla nejprve stručně nastínit obecné pojetí opravných prostředků dle Věcného 

záměru. Věcný záměr rozlišuje opravné prostředky a jiné prostředky nápravy.96 Mezi 

opravné prostředky patří odvolání, dovolání a rekurs.97 Mezi jiné prostředky nápravy 

Věcný záměr řadí žalobu pro zmatečnost a žalobu na obnovu řízení.98 Jak již autorka 

zmínila výše, bude se zabývat pouze otázkou, zda je žalobce oprávněn vzít svou žalobu 

zpět v rámci řízení o odvolání. 

Jako nejzazší okamžik, do kterého žalobce může vzít svou žalobu zpět, Věcný 

záměr stanoví okamžik vyhlášení rozhodnutí dovolacího soudu. Z toho lze dovodit, že 

žalobce může vzít svou žalobu zpět i v průběhu odvolacího řízení. Může tak učinit 

dokonce i bez souhlasu žalovaného, to ovšem za podmínky, že se vzdá svého nároku (bod 

188 odst. 1 Věcného záměru). Současná právní úprava naopak účinné zpětvzetí žaloby 

v odvolacím řízení váže na souhlas žalovaného bezvýjimečně (§ 222a odst. 2 OSŘ). 

Navrhovaná právní úprava tak na straně jedné jednoznačně posiluje právo žalobce 

disponovat se svou žalobou a současně na straně druhé silně oslabuje procesní postavení 

žalovaného, když mu odnímá možnost vyslovit nesouhlas se zpětvzetím žaloby v řízení 

před soudem vyšší instance. Autorka práce si je vědoma skutečnosti, že je to právě osoba 

žalobce, kdo je pánem sporného řízení, přesto ale považuje za žádoucí, aby takto 

znevýhodněné postavení žalovaného bylo nějakým způsobem vyváženo. Vzdání se 

                                                 
95 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 5099/2016 ze dne 19. 12. 2016. 
96 Věcný záměr, s. 326. 
97 Tamtéž, s. 327. 
98 Tamtéž. 
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nároku se autorce jeví jako vhodný nástroj, a to právě z toho důvodu, že zamezí riziku, 

že žalovaný bude v budoucnu opět čelit žalobě podané na základě totožného nároku. 

Lze uzavřít, že mezi právní úpravou současnou a právní úpravou navrženou 

Věcným záměrem jsou zřejmé určité shody i rozdíly. Autorka se na tomto místě bude 

snažit shrnout pouze ty nejvýznamnější.  

Zásadní shodný prvek obou úprav představuje skutečnost, že ke zpětvzetí žaloby 

bez souhlasu žalovaného může dojít pouze do začátku ústního jednání, přičemž 

k takovému zpětvzetí nemusí být naplněny žádné další podmínky (bod 188 odst. 1 věta 

první Věcného záměru). Naopak podstatným rozdílem je, že v případě, kdy žalovaný 

může vyjádřit relevantní nesouhlas se zpětvzetím žaloby (tj. po zahájení jednání), se již 

nevyžaduje, aby tento nesouhlas byl podložen vážnými důvody. K tomu je zapotřebí 

dodat, jak již bylo výše zmíněno, že tento nesouhlas může být prolomen, jestliže se 

žalobce vzdá svého nároku (bod 188 odst. 1 věta druhá Věcného záměru). Dalším 

významným rozdílem je, že zpětvzetí žaloby v odvolacím řízení není vázáno na souhlas 

žalovaného, to ovšem opět pouze za podmínky, že se žalobce vzdá svého nároku.  

 

2.3. Změna žaloby 

2.3.1. Podstata změny žaloby, její forma a obsah  

Změnou žaloby se rozumí změna předmětu řízení.99 Za předmět řízení se dle 

novějších procesních teorií považuje procesní nárok. V této souvislosti rozlišujeme 

předmět a základ procesního nároku. Předmětem procesního nároku se rozumí 

požadovaný soudní výrok, tj. žalobní petit. Základ procesního nároku pak tvoří 

skutečnosti, jimiž žalobce odůvodňuje svou žádost (resp. požadovaný soudní výrok).100  

Výklad pojmu předmět řízení ovšem za poslední dvě století prošel značným 

vývojem, kdy byly postupně vyslovovány různé názory, co se jím vlastně rozumí. Vývoj 

těchto názorů korespondoval s tím, jak se procesní právo postupně emancipovalo 

a získalo poměrně nezávislé postavení na právu hmotném.101  

                                                 
99 DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces.  Řízení sporné: Občanský soudní řád (§1 

až 250l). Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 394. ISBN 978-80-7478-986-1. 
100 MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 45-46. ISBN 

80-210-0740-0. 
101 LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 40. ISBN 978-

80-210-7601-3. 
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Literatura používá i označení „předmět sporu“, přičemž nepovažuje za nezbytné 

tyto pojmy rozlišovat.102 V obou případech se jedná o totéž, tj. vymezení předmětu soudní 

ochrany.103 Autorka práce tak bude používat oba pojmy.  

Jak již bylo výše zmíněno, v průběhu času se vyvinuly jednotlivé teorie předmětu 

sporu, které lze rozdělit na teorie materiální a teorie procesní.104 K materiálním teoriím 

Macur105 s odkazem na Savignyho uvádí, že ztotožňovaly předmět sporu se subjektivním 

hmotným právem. Následně se vytvořily procesní teorie, jež jsou založeny na výlučně 

procesní povaze předmětu řízení.106  Procesní teorie se dále člení, a to dle počtu prvků, 

z nichž se procesní nárok skládá, na procesní teorie jednočlenné, dvojčlenné 

a trojčlenné.107 Jednočlenné procesní teorie podmiňují vznik procesního nároku pouze 

vyjádřením, čeho se žalobce domáhá (tj. žalobní petit), zatímco dle dvojčlenných 

procesních teorií žalobce musí současně tvrdit všechny podstatné skutečnosti, na nichž 

zakládá svůj žalobní nárok, aniž by musel uvádět jejich právní kvalifikaci. Trojčlenné 

teorie jsou spíše ojedinělé a kromě dvou již zmíněných prvků navíc přihlíží 

ke skutečnostem procesní povahy, které jsou podmínkou pro zahájení a průběh řízení.108  

Lze uzavřít, že dle právní teorie v současné době převažuje dvojčlenné pojetí 

předmětu sporu.109 K tomu ovšem Lavický110 doplňuje, že vývoj názorů na předmět sporu 

není v současné době ukončený. 

Nyní autorka přistoupí k legislativnímu vymezení změny žaloby. Změna žaloby 

je v současné právní úpravě upravena v § 95 OSŘ. Dle § 95 odst. 1 věty první OSŘ 

žalobce může v již zahájeném řízení návrh na jeho zahájení změnit se souhlasem soudu. 

Co se ovšem rozumí změnou žaloby, nestanoví zákon, nýbrž judikatura, dle níž se 

o změnu žaloby jedná nejen tehdy, „domáhá-li se žalobce něčeho jiného než v původní 

žalobě, nebo požaduje-li na základě stejného skutkového základu více, než požadoval 

v původní žalobě, ale rovněž v případě, že žalobce sice i nadále požaduje stejné plnění 

                                                 
102 DVOŘÁK, Bohumil. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. Praha: C.H. Beck, 

2008. s. 89. ISBN 978-80-7400-095-9. 
103 Tamtéž. 
104 MACUR, Josef. Předmět sporu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 22. 

ISBN 80-210-2824-6. 
105 Tamtéž, s. 23. 
106 MACUR, Josef, op. cit. sub 100, s. 45. 
107 MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Brno: Masarykova 

univerzita, 1993, s. 88. ISBN 80-210-0810-5. 
108 MACUR, Josef, op. cit. sub 104, s. 33. 
109 LAVICKÝ, Petr a kol., op. cit. sub 101, s. 41. 
110 Tamtéž. 



 

32 

 

(stejné kvality a stejného rozsahu), ale na základě jiného skutkového stavu (skutkového 

základu věci), než jak ho vylíčil v původní žalobě“.111   

Na základě citované judikatury lze shrnout, že změnou žaloby se rozumí změna 

žalobního petitu i změna skutkového základu (kumulativně či alternativně). 

Změna žalobního petitu může být kvantitativní či kvalitativní povahy. 

O kvantitativní změně žalobního petitu hovoříme v případě jeho rozšíření, tedy v situaci, 

kdy žalobce oproti původní žalobě žádá více.112 V případě zúžení žalobního petitu, tedy 

v situaci, kdy žalobce žádá méně oproti původní žalobě, se jedná o zpětvzetí žaloby ve 

smyslu § 96 OSŘ, a nikoliv o změnu žaloby ve smyslu § 95 OSŘ. Uvedený názor potvrdil 

i Ústavní soud.113  

O kvalitativní změnu žalobního petitu se jedná tehdy, když žalobce požaduje něco 

jiného oproti původní žalobě. Kvalitativní změnou žalobního petitu tak může být i změna 

určovacího petitu v petit na plnění ze stejného právního poměru a naopak.114 

Jak již bylo výše uvedeno, změnou žaloby se rozumí i změna skutkového základu. 

Dle Macura115 je totožnost skutkového základu zachována, jestliže jsou skutková tvrzení 

ve dvou či více případech totožná. Liší-li se skutková tvrzení, je nezbytné nalézt kritérium 

pro rozlišení, kdy se za předpokladu stejného žalobního návrhu bude při doplnění či 

změně skutkových tvrzení jednat o uplatnění totožného procesního nároku a kdy již 

takové doplnění či změna skutkových tvrzení bude představovat uplatnění odlišného 

procesního nároku.116  

 Literatura uvádí dvě možnosti řešení. První řešení vychází ze skutkových znaků 

hmotněprávní normy, které se aplikují na konkrétní skutková tvrzení v příslušném 

civilním řízení.117 Slovy Dvořáka118 se tak snaží identitu skutkového základu žaloby 

ohraničit hypotézou rozhodné normy hmotného práva. 

                                                 
111 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 2083/2019 ze dne 18. 9. 2019. 
112 WINTEROVÁ, Alena, op. cit. sub 12, s. 80. 
113 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 20/99 ze dne 3. 10. 2000. 
114 WINTEROVÁ, Alena, op. cit. sub 12, s. 80-81. 
115 MACUR, Josef, op. cit. sub 104, s. 35. 
116 DVOŘÁK, Bohumil, op. cit. sub 102, s. 96. 
117 MACUR, Josef, op. cit. sub 104, s. 35. 
118 DVOŘÁK, Bohumil, op. cit. sub 102, s. 91. 



 

33 

 

Druhé řešení naopak „nepřihlíží ke skutkovým znakům hmotněprávní normy 

a vychází ze zkušenostních poznatků o vzájemné souvislosti, podmíněnosti a nerozlučnosti 

určitých dějů, tvořící jednotný životní věcný obsah“.119 

K prvnímu řešení Macur120 doplňuje, že v případě, kdy odlišnost nových 

skutkových tvrzení spočívá pouze v jejich podrobnějším doplnění, přičemž původní 

i nová skutková tvrzení odpovídají skutkovým znakům právní normy, kterou lze na danou 

věc aplikovat, je zachována totožnost skutkového základu.  

Naopak zastánci druhého řešení vůbec nepřihlíží k tomu, zda tvrzené skutečnosti 

odpovídají jedné či dvěma a více hmotněprávním normám, které by měly význam pro 

právní posouzení věci. Vychází výlučně z pojmu „životního skutkového obsahu“. Jestliže 

žalobce po podání žaloby tvrdí další skutečnosti, které ale společně se skutečnostmi 

tvrzenými v původní žalobě odpovídají jedinému „životnímu skutkovému obsahu“, je 

totožnost skutkového základu zachována.121  Problematickým bodem této koncepce je 

ovšem stanovení zřetelných kritérií, pomocí nichž by bylo možné určit, které skutečnosti 

patří k témuž „životnímu skutkovému obsahu“. K tomu zastánci této koncepce uvádí, že 

tuto věc je zapotřebí posuzovat dle konkrétních okolností daného případu „z hlediska 

životních zkušeností člověka, který disponuje průměrnými znalostmi a může spolehlivě 

rozhodnout, které skutečnosti při běžném chápání životních a společenských jevů 

skutkově a hospodářsky tak úzce spolu souvisí, že se v normálním běhu života vzájemně 

podmiňují, resp. vystupují společně v nerozlučné jednotě“.122   

Problematice totožného skutkového základu (resp. skutku) se v poslední době 

věnovala i judikatura.  Judikatura se shoduje na tom, že pojem „skutek“, resp. „totožnost 

skutku“ zákon nepoužívá. Obecně lze skutek definovat jako událost ve vnějším světě 

vyvolanou jednáním člověka. Událost v obecném smyslu pak představuje důležitý děj 

ohraničený v čase, přičemž aby bylo možné tento děj spolehlivě odlišit od děje jiného, je 

třeba zohlednit nejen hledisko věcné (viz výraz důležitý) a časové, ale i hledisko 

prostorové. Z právního hlediska pak hovoříme o tzv. životní události.123 

                                                 
119 MACUR, Josef, op. cit. sub 104, s. 35.   
120 Tamtéž. 
121 Tamtéž, s. 36. 
122 Tamtéž. 
123 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 2551/16 ze dne 27. 3. 2018. 
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Starší judikatura dovodila, že totožnost skutku je zachována tehdy, když je 

zachována alespoň totožnost jednání nebo totožnost následku.124 Právní teorie s tímto 

pojetím ovšem ne zcela souhlasí.125 O platnosti tohoto závěru vyslovil pochybnosti 

rovněž i Ústavní soud, kdy dle jeho názoru by měla být splněna obě hlediska (tj. totožnost 

jednání i totožnost následku).126  

Zásadní otázkou pak je, do jak velké míry může žalobce změnit svá skutková 

tvrzení, aniž by tím došlo ke změně skutku. K tomu Ústavní soud uvádí, že neexistují 

žádná jednoznačná kritéria, která by poskytla návod na řešení této otázky pro každý 

jednotlivý případ.127 Uvedenou otázku je vždy nezbytné řešit s ohledem na konkrétní 

okolnosti jednotlivého případu. V této souvislosti Ústavní soud uzavřel s tím, že má-li se 

jednat o týž skutek, musí nově tvrzené skutečnosti vycházet ze shodné životní události 

a alespoň co do své podstaty se shodovat s původně tvrzenými skutečnostmi, a to zejména 

ve vztahu k následku.128 

Obecné soudy tak například uznávají zachování totožnosti skutku, jestliže jsou 

skutková tvrzení založena na tom, že se jedná o peněžitý nárok z titulu plnění ze smlouvy, 

přestože s ohledem na soudem zjištěnou neplatnost smlouvy se má jednat o nárok z titulu 

bezdůvodného obohacení.129 

Pokud jde o formu návrhu na změnu žaloby, návrh na změnu žaloby je podáním 

ve věci samé,130 jehož náležitosti a formu stanoví § 42 OSŘ. Zároveň judikatura131 

připouští, aby návrh na změnu žaloby byl učiněn ústně při jednání. K tomu lze doplnit, že 

vystupuje-li na straně žalující nerozlučné společenství, musí s návrhem na změnu žaloby 

vyslovit souhlas všichni společníci (§ 91 odst. 2 OSŘ). Nepřipouští se totiž, aby jediný 

společník na základě své vůle rozhodl o osudu řízení, jež se týká všech společníků. 

Jestliže není dán souhlas všech společníků, soud k takovému procesnímu úkonu 

nepřihlédne.132  

                                                 
124 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 2 Odon 154/97 ze dne 28. 5. 1998. 
125 SVOBODA, Karel. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 86. 

ISBN 978-80-7357-722-3. 
126 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 2551/16 ze dne 27. 3. 2018. 
127 Tamtéž. 
128 Tamtéž. 
129 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 2551/16 ze dne 27. 3. 2018. 
130 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 3902/2019 ze dne 29. 4. 2020. 
131 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 1184/2018 ze dne 4. 3. 2020.  
132 TREBATICKÝ, Peter, Kryštof JANEK a Kateřina VANČUROVÁ In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. 

sub 19, s. 78-79. 



 

35 

 

2.3.2. Postup soudu při rozhodování o změně žaloby 

Dokud soud o návrhu žalobce na změnu žaloby nerozhodne, nemůže pokračovat 

v řízení a rozhodovat o původní žalobě, neboť není závazně stanoveno, co je předmětem 

řízení.133 

Při rozhodování, zda soud připustí změnu žaloby, je v souladu s § 95 odst. 2 OSŘ 

při respektování zásady hospodárnosti řízení rozhodné, zda výsledky dosavadního řízení 

mohou být podkladem pro řízení o změněné žalobě. K tomu judikatura uvádí, že 

v případě, kdy výsledky dosavadního řízení lze použít i pro řízení o změněné žalobě, by 

bylo procesně neekonomické změnu žaloby nepřipustit, a tím žalobce fakticky nutit 

k podání nové žaloby (za předpokladu, že se chce svého nároku dále domáhat soudní 

cestou). Naopak v případě, kdy výsledky dosavadního řízení nelze takto využít, se 

náklady vynaložené v tomto řízení o původní žalobě stávají z procesního hlediska 

neodůvodněnými. V takovém případě je spravedlivé návrhu na změnu žaloby nevyhovět 

a po žalobci požadovat, aby svůj nárok uplatnil novou žalobou.134 Z judikatury lze dále 

doplnit, že jestliže výsledky dosavadního řízení mohou být současně podkladem pro 

řízení o změněné žalobě, připuštění změny žaloby nebrání skutečnost, že bude zapotřebí 

provést další důkazy a že se řízení oproti původně předpokládanému průběhu 

prodlouží.135 

Dále judikatura dospěla k závěru, že zpravidla není důvod nepřipustit změnu 

žaloby, pokud žalobce svým návrhem na změnu žaloby reaguje na dosavadní průběh 

řízení a prezentovaný právní názor soudu prvního stupně.136 V souzené věci, v níž byl 

vysloven právní názor zmíněný v předchozí větě, nebylo účelem navrhované změny 

žaloby zmaření dosavadních výsledků řízení, ale upřesnění žalobního petitu tak, aby 

žaloba s ohledem na již zjištěný skutkový stav nemusela být z důvodu nepřesné formulace 

žalobního petitu137 zamítnuta. Dle právního názoru Nejvyššího soudu byl postup soudu 

prvního stupně v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení, když změnu žaloby 

v tomto rozsahu připustil. Opačný postup by vedl k tomu, že po skončení řízení by žalobce 

                                                 
133 SVOBODA, Karel In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 477. 
134 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 2877/2010 ze dne 31. 5. 2012. 
135 Tamtéž. 
136 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 3140/2019 ze dne 27. 11. 2019. 
137 V konkrétní věci se žalobce domáhal určení, že předmětná kanalizační přípojka je zcela v podílovém 

spoluvlastnictví žalobce a žalovaného, avšak během řízení bylo zjištěno, že z části do jejich podílového 

spoluvlastnictví opravdu náleží. 
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na základě zjištěného skutkového stavu i vysloveného právního názoru soudu prvního 

stupně podal žalobu znovu, a to pouze s částečně upraveným zněním žalobního petitu.138 

Při rozhodování o návrhu žalobce na změnu žaloby je současně nezbytné 

respektovat zásadu koncentrace řízení. V souladu s § 118b odst. 2 OSŘ připuštění změny 

žaloby neprolamuje účinky koncentrace řízení, pokud již nastaly.  Dle § 118b odst. 1 věty 

první OSŘ v případě, že ve věci bylo provedeno přípravné jednání dle § 114c OSŘ, 

dochází ke koncentraci řízení k okamžiku ukončení přípravného jednání, popřípadě 

uplynutím dodatečné lhůty poskytnuté soudem pro tvrzení rozhodných skutečností 

a důkazů o nich. Nebylo-li provedeno přípravné jednání, koncentrace řízení nastává 

v souladu s § 118b odst. 1 věta druhá OSŘ k okamžiku ukončení prvního jednání ve věci, 

popřípadě uplynutím dodatečné lhůty k sdělení rozhodných skutečností a důkazů o nich.  

Judikatura ovšem dovodila, že účinky koncentrace řízení dle § 118b OSŘ 

nenastávají v případě, že „účastníci nebyli o tzv. koncentraci řízení a o jejích účincích 

poučeni jednak v předvolání k přípravnému jednání, k jednání nebo k dalšímu jednání, 

jednak před skončením přípravného jednání, jednání nebo dalšího jednání, má-li v této 

době nastat tzv. koncentrace řízení“.139 

Smyslem omezení, které obsahuje § 118b odst. 2 OSŘ, je zamezit přinášení 

dalších důkazních prostředků do řízení poté, co již bylo zkoncentrováno.  Skutečnosti, 

o které se změna žaloby opírá, tak musí být zřejmé z důkazů, které byly navrženy ještě 

předtím, než byl nastolen skutkový a důkazní „stopstav“ dle § 114c odst. 5 a § 118b odst. 

1 OSŘ.140 Koncentrace řízení tak není překážkou pro doplnění skutkových tvrzení, 

jestliže mají oporu v dříve navržených důkazech. Nově tvrzené skutečnosti ale musí 

bezprostředně navazovat na skutečnosti, které žalobce tvrdil ještě předtím, než bylo řízení 

zkoncentrováno. Soud tak například může vyhovět návrhu na změnu žaloby v případě, 

kdy žalobce v postavení pronajímatele nemovité věci až po koncentraci řízení rozšířil 

žalobu o nezaplacené nájemné za další období po podání žaloby, jestliže výše nájemného 

vyplývá z nájemní smlouvy, která již byla provedena jako důkaz.141 

 K otázce koncentrace řízení je ještě žádoucí doplnit, že soud by neměl změnu 

žaloby připustit, jestliže by žalobce nemohl být se svým novým požadavkem úspěšný 

                                                 
138 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 3140/2019 ze dne 27. 11. 2019.  
139 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 2795/2017 ze dne 25. 7. 2017.  
140 PŘIDAL, Petr a Karel SVOBODA In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 480. 
141 Tamtéž. 
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právě z důvodu účinků koncentrace řízení. Jestliže však soud přesto návrhu na změnu 

žaloby vyhoví, procesní zavinění na pozdním podání návrhu na změnu žaloby se přičítá 

žalobci, a nikoliv soudu.142 

Při rozhodování o změně žaloby soud není povinen (na rozdíl od zpětvzetí žaloby) 

zjišťovat stanovisko žalovaného, neboť změna žaloby dle současné právní úpravy není 

vázána na jeho souhlas (§ 95 OSŘ a contrario). Winterová143 to odůvodňuje tím, že změna 

žaloby oproti jejímu zpětvzetí nemá za následek ukončení řízení bez rozhodnutí ve věci, 

nýbrž má za následek pouze jiné vymezení předmětu řízení, přičemž jeho vymezení je 

záležitostí žalobce a není žádný důvod, proč by žalovaný měl být oprávněn změnu žaloby 

zmařit. Autorka práce s těmito argumenty plně souhlasí, současně se ale domnívá, že je 

vhodné nabídnout i druhý pohled na věc. Lze usuzovat, že žalovaný bude v důsledku 

změny předmětu řízení donucen změnit svou strategii procesní obrany v řízení, s čímž se 

následně může pojit nezbytná potřeba vynaložit další (mnohdy nemalé) finanční 

prostředky. Na základě toho má autorka za to, že by právní úprava měla poskytovat 

určitou míru ochrany i žalovanému. Autorce se tak například jeví vhodné inspirovat se 

právní úpravou zpětvzetí žaloby (§ 96 odst. 3 ve spojení s § 96 odst. 4 OSŘ). V takovém 

případě by žalovaný byl oprávněn vyslovit nesouhlas pouze v případě, že návrh na změnu 

žaloby by byl učiněn až po začátku jednání s tím, že jeho nesouhlas by musel být podložen 

vážnými důvody.  

Z opatrnosti však autorka doplňuje, že si je zcela vědoma toho, že v civilním 

sporném řízení je to osoba žalobce, kdo je pánem sporu a vymezení předmětu řízení je 

jeho výsostným právem, přičemž žalovaný by mu v tom neměl bránit. I přesto se však 

domnívá, že není vhodné ponechat procesní postavení žalovaného bez jakékoliv ochrany. 

Inspirace právní úpravou zpětvzetí žaloby se ji jeví jako vhodný kompromis, kdy žalobce 

do okamžiku zahájení jednání může disponovat se svou žalobou zcela volně a po jeho 

zahájení již bude zapotřebí souhlas žalovaného, přičemž případný nesouhlas musí být 

podložen vážnými důvody. Autorka práce je názoru, že za takových podmínek by neměl 

být prostor pro účelové maření změny žaloby ze strany žalovaného. 

Autorka si je ale současně vědoma, že i na její návrh lze pohlížet i z jiného úhlu. 

Příkladem může být situace, kdy žalobce navrhne změnu žaloby až po provedení 

dokazování (tj. nepochybně po zahájení jednání) a výsledky dosavadního řízení by bylo 

                                                 
142 PŘIDAL, Petr a Karel SVOBODA In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 481-482. 
143 WINTEROVÁ, Alena, op. cit. sub 12, s. 83. 
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možné použít v řízení o změněné žalobě. V takovém případě by bylo naprosto 

nepřiléhavé, aby žalovaný změně žaloby zabránil, a tím žalobce fakticky donutil k podání 

nové žaloby. Takový postup by byl zcela v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení. 

Autorka tak uzavírá, že tato situace zřejmě nemá jedno „ideální“ řešení. Do jisté míry je 

jistě vhodné upozadit postavení žalovaného, zároveň by ale jeho procesní postavení 

nemělo zůstat zcela bez ochrany. 

Dospěje-li soud k závěru, že připuštění změny žaloby by bylo v rozporu se 

zásadou hospodárnosti řízení, usnesením rozhodne, že navrženou změnu žaloby 

nepřipouští (§ 95 odst. 2 OSŘ). Dle § 202 odst. 1 písm. d) OSŘ proti takovému usnesení 

není odvolání přípustné. Poté, co usnesení o nepřipuštění změny žaloby nabyde právní 

moci, soud v souladu s § 95 odst. 2 OSŘ pokračuje v řízení o původní žalobě.  

Nejsou-li dány žádné okolnosti, které by bránily svolení soudu ke změně žaloby, 

soud usnesením rozhodne o připuštění změny žaloby. 

 

2.3.3. Rozhodnutí o změně žaloby a jeho účinky 

Pokud soud neshledá žádné překážky, pro které by nebylo možné návrhu na 

změnu žaloby vyhovět, usnesením rozhodne, že připouští změnu žaloby. Proti tomuto 

usnesení se nelze odvolat (§ 202 odst. 1 písm. d) OSŘ). 

Změna žaloby vyvolává stejně jako žaloba samotná hmotněprávní 

i procesněprávní účinky. Hmotněprávní účinky nastávají již v okamžiku, kdy je návrh na 

změnu žaloby doručen soudu.144 Procesněprávní účinky změny žaloby nastávají až 

v okamžiku, kdy je její změna pravomocně připuštěna.145 

Na základě změny žaloby dochází ke stavení běhu promlčecích a prekluzivních 

lhůt ohledně nově uplatněného nároku. Tyto účinky nastávají dnem, kdy návrh na změnu 

žaloby došel soudu nebo dnem, kdy žalobce tento úkon učinil do protokolu.146 Pro 

stanovení promlčecí lhůty, popřípadě počátku jejího běhu, je tak nerozhodný okamžik 

zahájení původního řízení (tj. řízení o původní žalobě), popřípadě okamžik připuštění 

změny žaloby soudem.147 Naopak vydá-li soud rozhodnutí, že žalobcem navrženou 

                                                 
144 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 3236/2008 ze dne 30. 3. 2010. 
145 DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol., op. cit. sub 99, s. 397. 
146 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 3236/2008 ze dne 31. 3. 2010.  
147 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 3200/2011 ze dne 16. 7. 2013. 
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změnu žaloby nepřipouští, má to za následek, že nový nárok uplatněný v návrhu na změnu 

žaloby nebude v řízení projednáván, nebude o něm rozhodnuto a současně ani nenastanou 

hmotněprávní účinky změny žaloby.148 Z pohledu hmotného práva je tak dán totožný 

stav, jako kdyby ke změně žaloby vůbec nedošlo, neboť ve vztahu k nároku uplatněnému 

změnou žaloby nastávají tyto účinky pouze za předpokladu, že o něm bylo zahájeno 

řízení, k tomu však v důsledku nepřipuštění změny žaloby soudem nedošlo.149 

Procesněprávním následkem právní moci usnesení o změně žaloby je skutečnost, 

že je zapotřebí žalovanému poskytnout prostor pro reakci na změnu žaloby, a to zejména 

s ohledem na jeho další procesní obranu. Zákon nestanoví konkrétní lhůtu, která by měla 

být žalovanému za tímto účelem poskytnuta. Její délka se tak může odvíjet od toho, jak 

složitá byla změna žaloby, do jak velké míry se změnil předmět řízení apod.150 

 

2.3.4. Změna žaloby v rámci řízení o řádném opravném prostředku  

Pokud jde o možnost žalobce podat návrh na změnu žaloby během odvolacího 

řízení, § 211 OSŘ stanoví, že se pro řízení u odvolacího soudu přiměřeně použijí 

ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud zákon nestanoví něco jiného.  

Zákon neobsahuje žádné ustanovení, které by v odvolacím řízení výslovně 

vylučovalo aplikaci § 95 OSŘ upravující změnu žaloby. Lze tedy dovodit, že změna 

žaloby je v odvolacím řízení přípustná. Nicméně zásadní omezení představuje § 216 odst. 

2 OSŘ, dle něhož v odvolacím řízení nelze uplatnit nový nárok. Lze tedy shrnout, že 

změna žaloby v odvolacím řízení není vyloučena, avšak touto změnou nelze uplatnit nový 

nárok.  

Odpověď na otázku, co se rozumí novým nárokem, nepodává zákon, nýbrž 

judikatura, dle níž se novým nárokem rozumí nárok, jenž nemá žádnou skutkovou 

souvislost s dříve před soudem prvního stupně uplatněným nárokem.151  

Autorka práce považuje toto omezení v právní úpravě za velmi žádoucí, a to 

z toho důvodu, že v případě uplatnění nového nároku by odvolací soud rozhodoval 

o jiném předmětu řízení, než rozhodoval soud prvního stupně. O tomto jiném předmětu 

                                                 
148 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 400/2019 ze dne 24. 6. 2020. 
149 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 387/2003 ze dne 24. 6. 2003, obdobně 

i Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn.  28 Cdo 4599/2015 ze dne 1. 4. 2016. 
150 SVOBODA, Karel, op. cit. sub 67, s. 326. 
151 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1694/2021 ze dne 25. 8. 2021. 
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řízení by fakticky rozhodoval jako soud prvního stupně, což je dle názoru autorky 

zejména z hlediska systematiky opravných prostředků v pojetí současné právní úpravy 

zcela nežádoucí. 

V této souvislosti je nezbytné mít na paměti, že současná právní úprava 

účastníkům řízení neumožňuje bránit se proti rozhodnutí odvolacího soudu řádným 

opravným prostředkem. Rozhodoval-li by tedy odvolací soud o novém nároku jako soud 

prvního stupně, výrazně by tím omezil možnosti obrany účastníků řízení proti takovému 

rozhodnutí. V konečném důsledku by účastníci řízení byli zcela zbaveni možnosti nechat 

přezkoumat příslušné rozhodnutí po stránce skutkové, když dovolání slouží k přezkumu 

výlučně právních otázek (§ 237 OSŘ). K obdobnému závěru dospěla i judikatura.152 

Dále je vhodné doplnit, že s uplatněním nového nároku se s největší 

pravděpodobností bude pojit i potřeba tvrzení nových skutečností a důkazů o nich. Jejich 

uplatnění je ovšem přípustné pouze za podmínek § 205a a § 211a OSŘ.  

 

2.3.5. Změna žaloby dle Věcného záměru civilního řádu soudního 

Nyní autorka práce přistoupí k představení právní úpravy změny žaloby, kterou 

navrhuje Věcný záměr, a to zejména pokud jde o její legislativní vymezení a předpoklady 

pro její připuštění jak v rámci řízení před soudem prvního stupně, tak v rámci řízení před 

soudem druhého stupně. Současně bude autorka věnovat pozornost právnímu postavení 

žalovaného v rámci rozhodování o změně žaloby. 

Institut změny žaloby vymezuje bod 185 Věcného záměru, který se skládá 

z celkem pěti odstavců. Jednotlivé odstavce bude autorka postupně analyzovat. 

Již na první pohled je zřejmé, že právní úprava změny žaloby, kterou navrhuje 

Věcný záměr, se značně liší od současné právní úpravy. Jako stěžejní rozdíl oproti 

současné právní úpravě autorka hodnotí skutečnost, že Věcný záměr v bodě 185 odst. 1 

za pomoci pozitivního a negativního výčtu uvádí, co se rozumí změnou žaloby. Změnou 

žaloby tak je změna i rozšíření žalobního petitu nebo podstatná změna skutkového stavu 

(bod 185 odst. 1 věta první Věcného záměru). Změnou žaloby naopak není omezení 

petitu, doplnění petitu o eventuální návrh či alternativní zmocnění. Změnou žaloby dále 

není ani doplnění, vysvětlení nebo opravy skutkového stavu. (bod 185 odst. 1 věta druhá 

                                                 
152 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 2962/2007 ze dne 18. 9. 2008. 



 

41 

 

Věcného záměru). Tento výčet ovšem není vyčerpávající a soud tak bude muset každou 

věc individuálně posoudit.153  

Dle názoru autorky práce je na jednu stranu nepochybně nezbytné ocenit snahu 

autorů Věcného záměru vymezit, co si lze pod změnou žaloby představit, neboť to může 

být přínosné zejména pro osoby bez právního vzdělání. Na druhou stranu je ale otázkou, 

zda tento nikoli vyčerpávající výčet není nadbytečný. Autoři Věcného záměru nezmiňují, 

proč se k takovému postupu uchýlili. Současná právní úprava obdobný výčet neobsahuje 

a vymezení tohoto dispozičního úkonu ponechává na judikatuře. Autorka práce toto 

řešení považuje za funkční, a proto by ho ponechala i nadále.  

Bod 185 odst. 2 Věcného záměru zřejmě bude způsobilý vyvolávat drobné 

nejasnosti, a to z toho důvodu, že přichází s návrhem, dle něhož je žalobce oprávněn 

změnit žalobu, dokud nebyl spor zahájen a současně pokud tím nevyloučí příslušnost 

procesního soudu. V pojetí současné právní úpravy by tento návrh nemohl obstát, když 

současná právní úprava nikterak neodlišuje okamžik zahájení sporu a okamžik zahájení 

řízení, přičemž řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na jeho zahájení došel soudu (§ 82 

odst. 1 OSŘ).  Nicméně Věcný záměr tyto dva okamžiky rozlišuje, když řízení je dle bodu 

175 Věcného záměru zahájeno podáním žaloby, zatímco zahájení sporu se váže až na 

okamžik doručení žaloby žalovanému (bod 183 Věcného záměru).154 V pojetí Věcného 

záměru tak lze shrnout, že žalobce může disponovat s žalobou ve smyslu její změny do 

okamžiku, než je žaloba doručena žalovanému, a to bez souhlasu soudu. Současně však 

tímto jednáním nesmí být vyloučena příslušnost procesního soudu (bod 185 odst. 2 

Věcného záměru).  

Bod 185 odst. 3 Věcného záměru dále stanoví, že po zahájení sporu musí být ke 

změně žaloby dán souhlas žalovaného, který může být dán i konkludentně. V takovém 

případě není změna žaloby vázána na souhlas soudu. Na tomto místě autorka práce 

považuje za vhodné vyzdvihnout snahu autorů Věcného záměru o posílení dispoziční 

zásady a zároveň potlačení role soudu. Lavický155 k tomu uvádí, že „Věcný záměr 

navrhuje na rozdíl od současného stavu důsledné prosazení dispoziční zásady. Omezuje 

                                                 
153 Věcný záměr, s. 225. 
154 Obdobně LAVICKÝ, Petr, Alena WINTEROVÁ, Eva DOBROVOLNÁ, Bohumil DVOŘÁK a Zdeněk 

PULKRÁBEK. Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie. Bulletin advokacie, 2018, č. 1-

2, s. 12. ISSN 1210-6348. 
155 RÝDLOVÁ, Hana. Rozhovor s Petrem Lavickým o novém Civilním řádu soudním: „Nelze napravovat 

něco, co je v samém základu špatně“. Bulletin advokacie, 2017, č. 12, s. 8. ISSN 1210-6348. 
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se kontrola dispozičních úkonů stran. Např. pro změnu žaloby po zahájení sporu bude 

postačovat souhlas žalovaného“. S tímto názorem se autorka ztotožňuje, dle jejího názoru 

by právní úprava měla více respektovat dispoziční zásadu a s ní spojené postavení stran 

sporu. Dále autorka kladně hodnotí skutečnost, že navrhovaná právní úprava posiluje 

postavení žalovaného. Jak již uvedla výše, míra ochrany žalovaného v pojetí současné 

právní úpravy je dle jejího názoru nedostatečná, když soud při rozhodování o změně 

žaloby vůbec nepřihlíží k jeho stanovisku. Je si však vědoma toho, že je to osoba žalobce, 

kdo je pánem civilního sporného řízení a vymezení předmětu řízení je jeho výsostným 

právem. 

Současně autorka považuje za vhodné poukázat na dle jejího názoru slabší stránku 

navrhované právní úpravy. Z výkladu bodu 185 odst. 3 Věcného záměru vyplývá, že 

v souvislosti se změnou žaloby Věcný záměr zcela opomíjí zásadu hospodárnosti řízení, 

když nijak nereflektuje, zda výsledky dosavadního řízení mohou být podkladem i pro 

řízení o změněné žalobě.  Jak již bylo v této práci dříve zmíněno, civilní řád soudní bude 

vycházet z koncepce sociálního procesu, která bude založena na dispoziční zásadě, 

modifikované zásadě projednací a na principu procesní ekonomie,156 přičemž právě dle 

principu procesní ekonomie by mělo řízení proběhnout co nejrychleji 

a nejhospodárněji.157  

Dle bodu 185 odst. 4 Věcného záměru soud může po zahájení sporu změnu žalobu 

připustit i přes nesouhlas žalovaného, pokud se tím řízení neztíží a neprotáhne. Dle názoru 

autorky je možné toto pravidlo interpretovat tak, že role soudu nastupuje až v případě, 

kdy žalovaný se změnou žaloby vysloví nesouhlas. Změnu žaloby pak soud připustí 

tehdy, jestliže se touto změnou řízení neztíží a neprotáhne. V tomto omezení již lze 

spatřovat (na rozdíl od třetího odstavce téhož bodu) projev principu procesní ekonomie, 

který je dle přesvědčení autorky práce zcela na místě.  

Konečně bod 188 odst. 5 Věcného záměru stanoví, že proti usnesení ve věci 

změny žaloby není přípustný opravný prostředek (v pojetí Věcného záměru rekurs). 

V současné právní úpravě nalezneme totéž pravidlo v § 202 odst. 4 písm. d) OSŘ.  

Na závěr zbývá odpovědět na otázku, jak se Věcný záměr staví ke změně žaloby 

v odvolacím řízení. Věcný záměr pro tuto problematiku v bodě 384 navrhuje dvě 

                                                 
156 Věcný záměr, s. 37. 
157 Tamtéž, s. 138. 
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varianty. Tyto varianty se od sebe liší dle toho, do jak velké míry jsou v odvolacím řízení 

přípustné novoty.  

První varianta je založena na přísném zákazu novot v odvolacím řízení. Dle tohoto 

pojetí je účelem odvolacího řízení kontrola rozsudku soudu prvního stupně. Proto je 

nepřípustné, aby v odvolacím řízení byly uplatňovány skutečnosti, jež nastaly až po 

vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně, a důkazy, které mají tyto skutečnosti 

prokázat.158 S ohledem na uvedené skutečnosti tato varianta vylučuje uplatnění nového 

nároku i změnu žaloby, a to i v případě, že by žalovaný s uvedenou změnou souhlasil.159 

Na základě následných diskuzí k první verzi Věcného záměru autoři přistoupili 

k druhé, mírnější variantě. Druhá varianta vychází z toho, že novoty v odvolacím řízení 

nejsou zásadně přípustné. Nové skutečnosti a důkazy jsou přípustné pouze tehdy, pokud 

strana nezavinila, že nebyly uplatněny v řízení před soudem prvního stupně, přičemž je 

nerozhodné, zda tyto skutečnosti a důkazy nastaly před skončením řízení před soudem 

prvního stupně nebo až po něm.160 Druhá varianta, shodně jako varianta první, nepřipouští 

uplatnění nového nároku v odvolacím řízení.161 Změnu žaloby připouští, ale za přísně 

vymezených podmínek. Stejně jako při změně žaloby v řízení před soudem prvního 

stupně musí být dán souhlas žalovaného, nebo jeho souhlas nahradí soud.  K tomu Věcný 

záměr přidává ještě další podmínku, dle níž změna žaloby musí spočívat na 

skutečnostech, jež mohou být základem rozhodnutí odvolacího soudu. Těmi se rozumí 

skutečnosti, které tvoří skutkový základ rozsudku soudu prvního stupně, a dále novoty, 

které tato varianta připouští.162 

Autorka práce se přiklání k druhé variantě, dle níž sice v odvolacím řízení nelze 

uplatnit nový nárok, ale změna žaloby je přípustná. Autorce práce se tato varianta jeví 

jako vhodnější, neboť i v odvolacím řízení mohou vyvstat skutečnosti, na základě nichž 

bude žalobce nucen přistoupit ke změně či rozšíření žalobního petitu, popřípadě změně 

skutkového základu a tato změna by mu měla být umožněna. Na druhou stranu ale není 

vhodné, aby v odvolacím řízení bylo přípustné uplatnění nového nároku, a to zejména 

proto, že by odvolací soud rozhodoval o jiném předmětu řízení oproti soudu prvního 

stupně. Tím by došlo k potlačení přezkumné funkce odvolacího řízení a současně to není 
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vhodné opět s ohledem na (ne)možnost obrany účastníků řízení proti rozhodnutí 

vydanému odvolacím soudem. Věcný záměr sice připouští se proti rozhodnutí odvolacího 

soudu bránit řádným opravným prostředkem (konkrétně dovoláním163), nicméně stejně 

jako dle současné právní úpravy mohou být dovoláním přezkoumány pouze otázky právní 

(bod 410 Věcného záměru). Účastníkům řízení by tím byla odňata možnost nechat 

přezkoumat vydané rozhodnutí po stránce skutkové. 

 Na tomto místě lze uzavřít, že Věcný záměr přináší oproti současné právní úpravě 

výrazné změny. Stěžejním rozdílem je skutečnost, že Věcný záměr výslovně vymezuje, 

co se rozumí změnou žaloby (bod 185 odst. 1 Věcného záměru). Další zásadní změnou 

je, že Věcný záměr důsledněji reflektuje dispoziční zásadu, když změnu žaloby 

nepodmiňuje souhlasem soudu, ale postačí souhlas žalovaného (bod 185 odst. 3 Věcného 

záměru). Věcný záměr tak posiluje procesní postavení žalovaného, když mu umožňuje 

vyslovit nesouhlas se změnou žaloby, je-li navržena po zahájení sporu (rovněž bod 185 

odst. 3 Věcného záměru). Toto silnější postavení avšak může být poměrně snadno 

prolomeno, když v případě jeho nesouhlasu může změnu žaloby připustit soud, jestliže 

se tím neztíží a neprodlouží řízení (bod 185 odst. 4 Věcného záměru).  

 

2.4. Vzájemný návrh  

2.4.1. Podstata vzájemného návrhu, jeho forma a obsah 

Vzájemným návrhem se rozumí návrh, který žalovaný uplatňuje proti žalobci 

v průběhu již zahájeného řízení a kterým se domáhá ochrany svého porušeného či 

ohroženého práva.164 Na základě vzájemného návrhu vždy dochází k rozšíření předmětu 

řízení o nárok uplatněný žalovaným vůči žalobci.165 Na rozdíl od dvou přechozích 

dispozičních úkonů, kterým se diplomová práce věnovala již výše, v případě tohoto 

dispozičního úkonu dispoziční oprávnění náleží žalovanému.  

Vzájemným návrhem může žalovaný vůči žalobci vznést jakýkoliv svůj nárok za 

podmínky, že tento nárok spadá do pravomoci soudů v občanskoprávním soudním řízení 

a současně se projednává ve sporném řízení.166 Žalovaný může uplatnit pohledávku 

                                                 
163 Věcný záměr, s. 346. 
164 WINTEROVÁ, Alena, op. cit. sub 12, s. 86. 
165 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 342. 
166 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Úvod do civilního řízení. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 168. ISBN 80-

86861-81-3. 
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stejného druhu, jako uplatnil vůči němu žalobce v původní žalobě, jakož i pohledávku 

jiného druhu.167 Komentářová literatura tak například připouští situaci, kdy žalobce 

uplatní svůj nárok vůči žalovanému žalobou na plnění, kterou se bude domáhat zaplacení 

dlužného nájemného, a žalovaný následně podá vzájemný návrh v podobě žaloby na 

určení, kterým se bude domáhat vyslovení neexistence nájemního poměru.168 

Od vzájemného návrhu je nezbytné odlišovat námitku započtení (dle Winterové169 

též označována jako kompenzační námitka). Námitkou započtení se rozumí námitka 

žalovaného, která směřuje k tomu, aby žaloba byla zamítnuta z důvodu, že žalovaná 

pohledávka kompenzací zanikla.170 Námitka započtení tak představuje procesní obranu, 

pomocí níž se žalovaný snaží dosáhnout úplného či částečného zamítnutí žaloby, nikoliv 

však plnění ve svůj prospěch.171 Jak již autorka dříve zmínila, vznesená námitka započtení 

nemá vliv na předmět řízení, a proto se jí nebude blíže zabývat. 

Hlavní rozdíl mezi vzájemným návrhem a námitkou započtení dle ustálené 

rozhodovací praxe spočívá v tom, že v případě vzájemného návrhu žalovaný žádá, aby 

mu bylo přisouzeno více, než vůči němu uplatnil žalobce.172 Námitka započtení 

představuje pouhou obranu proti žalobcem uplatněnému nároku. Žalovaný nesporuje 

existenci nároku, nýbrž namítá, že zanikl započtením proti pohledávce, kterou má za 

žalobcem.173  

Procesní dopad námitky započtení upravuje § 98 OSŘ, dle něhož se za vzájemný 

návrh považuje i projev žalovaného, jímž proti žalobci uplatňuje svou pohledávku 

k započtení, to však pouze tehdy, když žalovaný navrhuje, aby mu bylo přiznáno více, 

než vůči němu uplatnil žalobce. V opačném případě soud takový projev posoudí pouze 

jako obranu proti návrhu. Judikatura současně dospěla k závěru, že „nepřevyšuje-li 

pohledávka žalovaného pohledávku žalobce, posuzuje se námitka započtení jako obrana 

žalovaného proti žalobě a soud o ní nerozhoduje ve výroku, ale vypořádá se s ní 

v odůvodnění svého rozhodnutí. Převyšuje-li pohledávka žalovaného žalobcovu 

pohledávku, skládá se ze dvou částí; do výše žalované pohledávky jde o procesní obranu 

                                                 
167 ŠÍNOVÁ, Renáta a Klára HAMUĽÁKOVÁ, op. cit. sub 18, s. 207. 
168 DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol., op. cit. sub 99, s. 402. 
169 WINTEROVÁ, Alena, op. cit. sub 12, s. 90. 
170 Tamtéž. 
171 SVOBODA, Karel a Ondřej PŘIDAL In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 488. 
172 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 2159/2021 ze dne 30. 8. 2021. 
173 JIRSA, Jaromír a Kryštof JANEK In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 112. 
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(soud se s ní vypořádá jen v odůvodnění rozhodnutí), nad žalovanou částku jde 

o vzájemnou žalobu a o ní musí soud rozhodnout výrokem“.174 

 Vzájemný návrh je v současné právní úpravě upraven v § 97 OSŘ, podle jehož 

odstavce prvního je žalovaný oprávněn během řízení uplatnit svá práva proti žalobci 

vzájemným návrhem. Dle § 97 odst. 3 OSŘ se na vzájemný návrh přiměřeně aplikují 

ustanovení o návrhu na zahájení řízení, jeho změnu a vzetí zpět. Z toho vyplývá, že 

vzájemný návrh musí současně obsahovat náležitosti uvedené v § 42 odst. 4 a § 79 odst. 

1 OSŘ. 

Co se týče formy změny návrhu, tu zákon výslovně nestanoví. Judikatura ovšem 

dovodila, že „vzájemným návrhem (vzájemnou žalobou) je taková žaloba, kterou za řízení 

(v probíhajícím řízení zahájeném žalobcem o jiné věci) žalovaný uplatňuje svůj nárok 

vůči žalobci se záměrem, aby byla projednána a aby o ní bylo rozhodnuto ve stejném 

řízení jako o žalobě podané žalobcem“.175 Vzájemný návrh je tedy podání ve věci samé, 

a proto by dle názoru autorky měl být učiněn v písemné formě dle § 42 odst. 1 OSŘ. 

K písemné formě vzájemného návrhu se přiklání i Mruzek.176 

K uplatnění vzájemného návrhu zbývá ještě doplnit, že podléhá poplatkové 

povinnosti (dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů).  

V komentářové literatuře ovšem nepanuje shoda ohledně nejzazšího okamžiku, do 

kterého žalovaný může vznést vzájemný návrh. Jirsa s Jankem177 jsou názoru, že 

žalovaný je omezen zákonnou koncentrací řízení, kdy po dosažení koncentračního bodu 

žalovaný nemůže vznést vzájemný návrh a svůj návrh tak může uplatnit pouze 

v samostatném řízení. Naopak Svoboda178 uvádí, že na vzájemný návrh se účinky 

koncentrace řízení nevztahují, neboť formálně představuje novou žalobu. Autorka práce 

se přiklání k názoru Svobody, jelikož má rovněž za to, že se jedná o novou žalobu. Starší 

komentářová literatura179 se vyjadřuje obdobně jako Svoboda. 

                                                 
174 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 66 Cdo 1177/2009 ze dne 31. 5. 2011. 
175 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Odo 1517/2006 ze dne 28. 6. 2007. 
176 MRUZEK, Karel. Vzájemná žaloba a námitka žalovaného v civilním procesu. Právní rozhledy, 2004, 

č. 15, s. 577. ISSN 1210-6410. 
177 JIRSA, Jaromír a Kryštof JANEK In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 113. 
178 SVOBODA, Karel In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 489. 
179 BUREŠ, Jaroslav In: DRÁPAL, Ljubomír a Jaroslav BUREŠ a kol., op. cit. sub 71, s. 848. 
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Na závěr lze doplnit, že s podáním vzájemného návrhu jsou spojeny 

procesněprávní i hmotněprávní účinky. Uplatnění vzájemného návrhu má za následek 

překážku litispendence dle § 83 OSŘ a překážku perpetuatio fori dle § 11 OSŘ. 

Hmotněprávním důsledkem uplatnění vzájemného návrhu je stavení běhu promlčecích 

a prekluzivních lhůt ohledně uplatněného nároku. 

 

2.4.2. Postup soudu po podání vzájemného návrhu 

Projednání vzájemného návrhu a původní žaloby je ze zákona spojeno do 

společného řízení. K řízení o vzájemném návrhu je v souladu s § 89 OSŘ příslušný soud, 

který je příslušný k řízení o původní žalobě. Výjimku však tvoří případy, u nichž je dána 

výlučná místní příslušnost soudu dle § 88 OSŘ. V takovém případě soud vyloučí věc 

k samostatnému řízení.180 Spojení věcí současně není přípustné ani v případě, kdy je 

stanovena rozdílná věcná příslušnost soudu či jeho odlišné obsazení.181 Dále v souladu 

s § 97 odst. 2 OSŘ soud může vzájemný návrh vyloučit k samostatnému řízení, jestliže 

nejsou dány podmínky pro spojení věcí dle § 112 odst. 1 OSŘ.  O vyloučení věci soud 

rozhoduje usnesením (§ 167 odst. 1 OSŘ), proti němuž není odvolání přípustné (§ 202 

odst. 1 písm. a) OSŘ). 

Jsou-li splněny všechny podmínky pro společné projednání obou věcí, soud 

projedná původní žalobu i vzájemný návrh ve společném řízení a následně o obou 

rozhodne jedním rozhodnutím, a to dle výsledku řízení.  Při rozhodování o vzájemném 

návrhu mohou nastat různé situace, z toho autorka nastíní čtyři základní: 

a) Žalobce je úspěšný se svou původní žalobou, avšak žalovaný nikoliv.  

V takovém případě soud jedním výrokem žalobě vyhoví a druhým výrokem 

zamítne vzájemný návrh. 

b) Žalobce je s původní žalobou neúspěšný, žalovaný naopak úspěšný je.   

Za této situace soud jedním výrokem žalobu zamítne a současně druhým 

výrokem vyhoví vzájemnému návrhu a uloží žalobci povinnost k plnění. 

c) Jak žalobce, tak žalovaný jsou se svými návrhy neúspěšní. 

V tomto případě soud zamítne jak původní žalobu, tak vzájemný návrh. 

                                                 
180 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Odo 138/2005 ze dne 28. 3. 2007. 
181 ŠÍNOVÁ, Renáta a Klára HAMUĽÁKOVÁ, op. cit. sub 18, s. 210. 
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d) Žalobce je se svou žalobou úspěšný pouze v části, žalovaný s vzájemným 

návrhem taktéž.  

V této situaci by měl soud rozhodnout tak, že jedním výrokem částečně vyhoví 

žalobě, druhým výrokem žalobu ve zbytku zamítne, třetím výrokem 

vzájemnému návrhu částečně vyhoví a posledním výrokem vzájemný návrh 

ve zbytku zamítne.182 

Následně je povinností soudu rozhodnout o náhradě nákladů řízení. K tomu 

judikatura uvádí, že tyto náklady je třeba určit samostatně jak ohledně řízení ve věci 

původní žaloby, tak ohledně vzájemného návrhu. Jedná se totiž o dva relativně 

samostatné nároky, o kterých je sice jednáno a rozhodováno v jednom řízení, které ale 

mají samostatný osud (vzájemný návrh může být například vyloučen k samostatnému 

řízení nebo ho žalovaný může vzít zpět) a ve vztahu ke každému z nich musí být náklady 

řízení určovány samostatně, a to při respektování zásady úspěchu ve věci a zásady 

zavinění.183 

Na závěr je vhodné doplnit, že jak již bylo výše zmíněno, vzájemný návrh a řízení 

o něm má svůj samostatný osud. Je-li řízení o původní žalobě zastaveno z jakéhokoliv 

důvodu, nebrání to pokračování v řízení o vzájemném návrhu.184  

 

2.4.3. Vzájemný návrh v rámci řízení o řádném opravném prostředku 

 Pokud jde o možnost žalovaného uplatnit svůj nárok vůči žalobci vzájemným 

návrhem v odvolacím řízení, tento postup výslovně zapovídá § 216 odst. 1 OSŘ, dle 

něhož se v odvolacím řízení (mj.) § 97 a § 98 OSŘ nepoužije. Uvedený zákaz souvisí 

s tím, že v odvolacím řízení založeném na systému neúplné apelace nelze uplatnit nové 

skutečnosti a důkazy (až na zákonem stanovené výjimky – tj. § 205a a § 211a OSŘ).  

Uplatnění vzájemného návrhu zcela nepochybně doprovází uplatnění nových 

skutečností a důkazů, a proto s ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze § 97 a § 98 

OSŘ v odvolacím řízení použít. Uplatnění vzájemného návrhu pak představuje 

nepřípustný procesní úkon, ke kterému odvolací soud ve smyslu § 41a odst. 3 OSŘ 

                                                 
182 JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 118.  
183 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 794/2015 ze dne 26. 7. 2016. 
184 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 214. 
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nepřihlíží.185 Věcné projednání vzájemného návrhu uplatněného v odvolacím řízení je 

nepřípustné.186  

Autorka práce toto omezení považuje za velmi zdařilé, neboť v opačném případě 

by odvolací soud o nároku žalovaného uplatněným vzájemným návrhem rozhodoval jako 

soud prvního stupně, což odporuje přezkumné povaze odvolacího řízení. Současně by tím 

byla odňata možnost jeho dalšího přezkumu po stránce skutkové, když v pojetí současné 

právní úpravy se lze proti rozhodnutí odvolacího soudu bránit pouze dovoláním (§ 236 

OSŘ), které však výhradně slouží k přezkumu právních otázek (§ 237 OSŘ). 

 

2.4.4. Vzájemný návrh dle Věcného záměru civilního řádu soudního  

Vzájemný návrh Věcný záměr upravuje v bodě 186. Pro terminologickou přesnost 

je nezbytné uvést, že Věcný záměr opouští pojem „vzájemný návrh“ a pracuje s pojmem 

„vzájemná žaloba“. Autoři Věcného záměru nikterak neodůvodňují, proč tomu tak je. 

Nicméně autorka práce má za to, že tento postup souvisí s bodem 175 a násl. Věcného 

záměru. Věcný záměr v bodě 175 stanoví, že „řízení se zahajuje žalobou“. V současné 

právní úpravě obdobný význam má § 79 odst. 1 OSŘ, jenž stanoví, že „řízení se zahajuje 

na návrh“. Věcný záměr tedy podání, kterým se zahajuje řízení, označuje pojmem 

„žaloba“. Autorka práce se na základě výše uvedeného domnívá, že autoři Věcného 

záměru tak učinili zejména za účelem zachování jednotné terminologie. 

Dle bodu 186 odst. 1 věty první Věcného záměru žalovaný může po zahájení sporu 

až do skončení řízení v prvním stupni podat proti žalobci vzájemnou žalobu. Tento bod 

tak představuje určitou obdobu § 97 OSŘ, jenž upravuje vzájemný návrh. Nepatrný rozdíl 

lze spatřovat v tom, že Věcný záměr oproti § 97 OSŘ výslovně stanoví, že vzájemnou 

žalobu lze vznést až do skončení řízení před soudem prvního stupně. Toto pravidlo tak 

vylučuje možnost žalovaného vznést vzájemnou žalobu v odvolacím řízení. Současná 

právní úprava sice obsahuje shodné pravidlo, ale nalezneme ji až v rámci právní úpravy 

odvolacího řízení (§ 216 odst. 1 OSŘ).   

Bod 186 odst. 1 věta druhá Věcného záměru stanoví, že pro vzájemnou žalobu 

jsou stanoveny totožné požadavky jako pro žalobu. Uvedené pravidlo je obdobou § 97 

odst. 3 OSŘ, které stanoví, že na vzájemný návrh se přiměřeně aplikují ustanovení 

                                                 
185 ŠEBEK, Roman In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 949. 
186 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 1044/2000 ze dne 31. 5. 2001. 
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o návrhu na zahájení řízení, jeho změně a vzetí zpět. Nicméně z jazykového výkladu bodu 

186 odst. 1 věty druhé Věcného záměru dle názoru autorky práce vyplývá, že na 

vzájemnou žalobu se aplikují pouze pravidla určující její povinné náležitosti, a nikoliv 

pravidla upravující dispoziční oprávnění s žalobou. Autorka ovšem považuje za žádoucí, 

aby žalovaný mohl se svou vzájemnou žalobou volně disponovat jako žalobce se svou 

původní žalobou. Dle názoru autorky by tak bylo vhodné, aby toto pravidlo bylo během 

dalších prací na novém kodexu blíže upřesněno. 

Bod 186 odst. 2 Věcného záměru stanoví: „Vzájemnou žalobou lze uplatnit jenom 

nárok, pro nějž je stanovena shodná věcná příslušnost soudu a který s žalobou 

uplatněným nárokem skutkově nebo právně souvisí, nebo který se týká předběžné otázky 

nebo který lze použít k započtení, pokud žalovaný navrhuje, aby mu bylo přisouzeno více, 

než co uplatnil žalobce; jinak soud posuzuje námitku započtení jenom jako obranu proti 

návrhu. Nejsou-li splněny tyto podmínky, soud vzájemnou žalobu vyloučí k samostatnému 

projednání.“ 

Autorka práce toto výše citované pravidlo považuje za poměrně nešťastně 

vyjádřené, když větu první lze interpretovat tak, že pouze při splnění minimálně jednoho 

z těchto kritérií je žalovaný oprávněn uplatnit svůj nárok vůči žalobci vzájemnou žalobou. 

Avšak větu druhou lze vykládat tak, že se jedná o podmínky, při jejichž splnění lze nárok 

žalovaného uplatněný vzájemnou žalobou a nárok žalobce uplatněný původní žalobou 

projednat ve společném řízení.  

Autorka práce se domnívá, že navrženým pravidlem se autoři Věcného záměru 

spíše snažili stanovit podmínky pro společné projednání obou věcí, a nikoliv takto striktně 

vymezit podmínky, za kterých je žalovaný oprávněn uplatnit svůj nárok vůči žalobci 

vzájemnou žalobou. Na základě toho má autorka za to, že by bylo vhodné, aby toto 

pravidlo bylo během dalších prací přesněji vymezeno.  

Z bodu 186 odst. 2 Věcného záměru dále vyplývá, že o vzájemnou žalobu se bude 

jednat pouze tehdy, když žalovaný navrhne, aby mu bylo přisouzeno více, než čeho se po 

něm domáhá žalobce. V opačném případě to bude posouzeno jako obrana proti návrhu. 

Toto pravidlo lze považovat za obdobu § 98 OSŘ, jenž stanoví, že za vzájemný návrh se 

považuje i návrh žalovaného, kterým uplatňuje svou pohledávku vůči žalobci, a to pouze 

za podmínky, že navrhuje, aby mu bylo přisouzeno více, než po něm žádá žalobce. 

V opačném případě je takový projev posouzen jako obrana proti návrhu.  
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Je možné uzavřít, že právní úprava navržená Věcným záměrem nepřináší zásadní 

změny. Drobné odlišnosti oproti současné právní úpravě ovšem navrhuje. Jako první 

odlišnost lze uvést skutečnost, že Věcný záměr používá pro podání, kterým může 

žalovaný uplatnit za řízení svůj nárok vůči žalobci, pojem „vzájemná žaloba“, a nikoliv 

„vzájemný návrh“. Za druhé Věcný záměr výslovně stanoví podmínky, za kterých je 

možné nárok uplatněný původní žalobou a nárok uplatněný vzájemnou žalobou projednat 

ve společném řízení. Konečně Věcný záměr oproti současné právní úpravě výslovně 

stanoví, že vzájemnou žalobu může žalovaný podat pouze do skončení řízení v prvním 

stupni, přičemž současná právní úprava tuto otázku řeší v rámci právní úpravy odvolacího 

řízení. 
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3. Žaloba a změna v okruhu účastníků řízení  

3.1. Obecně o žalobě a změně v okruhu účastníků řízení  

Okruh účastníků řízení vymezuje žalobce ve své žalobě, přičemž průběhu sporu by 

zásadně nemělo docházet ke změně v osobách účastníků řízení. Pokud taková změna 

přesto nastane, je nezbytné, aby byla opřena o výslovné zákonné zmocnění.187 Ke změně 

v okruhu účastníků řízení zpravidla dochází v důsledku nedostatku aktivní či pasivní 

věcné legitimace. Tento nedostatek lze zhojit návrhem na přistoupení účastníka do řízení 

dle § 92 odst. 1 OSŘ, návrhem na záměnu účastníků řízení dle § 92 odst. 2 OSŘ, návrhem 

na procesní nástupnictví při singulární sukcesi dle § 107a OSŘ a procesním nástupnictvím 

při univerzální sukcesi dle § 107 OSŘ. Autorka práce se bude věnovat všem zmíněným 

procesním úkonům vyjma posledně uvedeného, a to z důvodu, že k procesnímu 

nástupnictví při univerzální sukcesi dle § 107 OSŘ dochází z rozhodnutí soudu,188 

a nikoliv na návrh žalobce. Jak již autorka dříve zmínila, s ohledem na zvolené téma práce 

se bude zabývat pouze těmi procesními instituty, k jejichž uplatnění může dojít výlučně 

z procesní iniciativy žalobce. 

V průběhu řízení může vyjít najevo, že účastník řízení (lhostejno, zda na straně 

žalující či žalované) není ve věci sám věcně legitimován, nýbrž hmotné subjektivní právo 

či povinnost mu náleží výhradně ve spojení s jiným subjektem. V takovém případě 

žalobce využije procesní institut přistoupení účastníka do řízení dle § 92 odst. 1 OSŘ. 

Během soudního řízení může žalobce rovněž seznat, že hmotné subjektivní právo či 

povinnost náleží zcela odlišné osobě. Tento nedostatek aktivní či pasivní věcné legitimace 

lze zhojit pomocí procesního institutu záměny účastníků řízení dle § 92 odst. 2 OSŘ.  

Konečně v průběhu soudního řízení může dojít k převodu či přechodu práva či 

povinnosti, o něž v řízení jde (například v důsledku převzetí dluhu). Tento procesní stav 

lze napravit návrhem na procesní nástupnictví při singulární sukcesi dle § 107a OSŘ.  

 

                                                 
187 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 196. 
188 Judikatura dovodila, že k univerzální sukcesi práv, která má za následek procesní nástupnictví, soud 

obligatorně přihlédne z úřední povinnosti, aniž by ji musel některý z účastníků řízení uplatnit (dle Usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 973/2007 ze dne 31. 10. 2007). 
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3.2. Přistoupení účastníka do řízení  

3.2.1. Podstata a předpoklady přistoupení účastníka do řízení   

Procesní institut přistoupení účastníka do řízení žalobci umožňuje odstranit 

nedostatek aktivní nebo pasivní věcné legitimace, jenž byl dán již v době zahájení řízení 

a který by jinak neodvratně vedl k zamítnutí žaloby.189 Tento procesní institut žalobce 

využije v případě, kdy účastník řízení sám není věcně legitimován, nýbrž hmotné 

subjektivní právo (popřípadě povinnost) mu náleží pouze ve spojení s dalším 

subjektem.190 Jako příklad lze uvést případ spoluvlastníků nemovité věci, kdy výhradně 

všichni spoluvlastníci musí žalovat nebo být žalováni na určení neplatnosti smlouvy 

o převodu příslušné nemovité věci. 

Podmínky přistoupení účastníka do řízení stanoví zákon, přičemž některé další 

podmínky dovozuje judikatura. 

 Přistoupení účastníka do řízení upravuje § 92 odst. 1 OSŘ, podle jehož věty první 

soud může na návrh žalobce připustit, aby do řízení přistoupil další účastník. K podání 

návrhu na přistoupení účastníka do řízení je tedy oprávněn výlučně žalobce. Souhlas 

přistoupivšího účastníka se vyžaduje pouze tehdy, jestliže má vstoupit na stranu žalobce 

(§ 92 odst. 1 věta druhá OSŘ). 

K výše uvedeným podmínkám judikatura doplňuje, že „možnost soudu vyhovět 

návrhu na přistoupení dalšího účastníka do řízení (lhostejno, zda na straně žalobce či 

žalovaného) je podmíněna i tím, že svým rozhodnutím nevytvoří procesní stav, který by 

mu bránil v řízení pokračovat“.191 Soud tak nemůže tomuto návrhu vyhovět, jestliže ten, 

kdo má do řízení přistoupit, postrádá způsobilost být účastníkem řízení dle § 19 OSŘ, 

jestliže by tím ve vztahu k přistoupivšímu účastníku vyloučil svou pravomoc dle § 7 OSŘ 

či věcnou příslušnost dle § 9 OSŘ, konečně jestliže by tím založil překážku litispendence 

dle § 83 OSŘ nebo překážku věci pravomocně rozhodnuté dle § 159a odst. 4 OSŘ. Dále 

soud takovému návrhu nevyhoví ani tehdy, jestliže by po připuštění přistoupení účastníka 

do řízení nebylo zřejmé, čeho se původní žalobce vůči přistoupivšímu účastníku svou 

žalobou domáhá (jedná-li se o přistoupení do řízení na stranu žalovaného), nebo čeho se 

přistoupivší účastník domáhá vůči původnímu žalovanému (jedná-li se o přistoupení do 

                                                 
189 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 1363/2016 ze dne 22. 8. 2016. 
190 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 146. 
191 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 232/2001 ze dne 29. 5. 2001. 
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řízení na stranu žalobce). Konečně soud nemůže připustit přistoupení dalšího účastníka 

do řízení, jestliže by takový postup byl zjevně procesně neekonomický.192 

Přistoupení účastníka do řízení by dle judikatury bylo nehospodárné zpravidla 

tehdy, jestliže by tento postup vyvolal potřebu dalšího dokazování, které by jinak nebylo 

potřebné, a ve svých důsledcích by vedlo k oddálení rozhodnutí věci mezi dosavadními 

účastníky řízení.193 Uvedené ovšem neplatí v případě nerozlučného společenství, kdy je 

nezbytné, aby věc byla projednána za účasti všech účastníků řízení.194 

Konečně je žádoucí dodat, že přistoupení účastníka do řízení je přípustné pouze 

v rámci řízení před soudem prvního stupně (§ 216 odst. 1 a § 243b OSŘ). Dle názoru 

autorky je tomu tak proto, že přistoupení účastníka do řízení nebo záměna účastníků řízení 

slouží k odstranění nedostatku věcné legitimace, který byl dán již v řízení před soudem 

prvního stupně. Jestliže by odvolací řízení bylo vedeno s jiným okruhem účastníků řízení, 

jednalo by se o postup v rozporu s přezkumnou funkcí odvolacího řízení a systémem 

neúplné apelace. K obdobnému závěru dospěla i komentářová literatura.195 

 

3.2.2. Rozhodnutí soudu o přistoupení účastníka do řízení a jeho účinky, 

možnost obrany účastníků řízení  

O přistoupení účastníka do řízení soud rozhoduje usnesením (§ 167 odst. 1 OSŘ). 

K přistoupení účastníka dochází okamžikem právní moci usnesení, jímž bylo vyhověno 

návrhu na jeho přistoupení.196 

Stav řízení, který je dán v době přistoupení účastníka do řízení, není pro 

přistoupivšího účastníka závazný. Novému účastníku je zachována možnost vznést 

veškeré procesní námitky nehledě na to, zda je dosavadní účastník vznesl. Současně musí 

být zopakováno i dokazování, v opačném případě by nový účastník nebyl v rovném 

postavení s dosavadními účastníky řízení, neboť například nemohl být přítomen při 

výslechu svědků, klást jim otázky apod.197 Na nového účastníka se rovněž nevztahují 

účinky koncentrace řízení, jestliže již nastaly. V souladu s § 118b odst. 2 OSŘ účinky 

                                                 
192 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 232/2001 ze dne 29. 5. 2001. 
193 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Odo 503/2004 ze dne 31. 5. 2005. 
194 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 4111/2013 ze dne 4. 3. 2014. 
195 ŠEBEK, Roman In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 949. 
196 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 1389/2007 ze dne 29. 5. 2007. 
197 SVOBODA, Karel, op. cit. sub 67, s. 82. 
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koncentrace řízení ve vztahu k novému účastníku nastávají skončením prvního jednání, 

které se konalo po jeho přistoupení do řízení. 

Komentářová literatura k tomu dodává, že jedná-li se však o nerozlučného 

společníka, lze mu připisovat dosavadní úkony jeho společníků, jež mu jsou 

ku prospěchu. Zároveň je možné, aby přistoupivší účastník výslovně přijal účinky 

procesních úkonů dosavadních účastníků.198 

Přistoupení účastníka do řízení má současně vliv na běh promlčecích 

i prekluzivních lhůt ohledně nároku uplatněného žalobou. Vůči účastníku 

přistoupivšímu na stranu žalovanou se běh promlčecích i prekluzivních lhůt staví dnem, 

kdy návrh žalobce na přistoupení tohoto účastníka došel soudu.199 V případě účastníka 

přistoupivšího na stranu žalující se běh promlčecích i prekluzivních lhůt staví až dnem, 

kdy soudu došel jeho souhlas se vstupem do řízení na stranu žalobce.200  

Proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o přistoupení účastníka, se lze odvolat (§ 202 

odst. 1 OSŘ a contrario). Osoby oprávněné k podání odvolání se liší dle toho, jakým 

způsobem bylo o návrhu na přistoupení účastníka do řízení rozhodnuto. Jak již bylo 

řečeno, odvolání je oprávněn podat ten účastník řízení, kterému vydaným rozhodnutím 

byla způsobena určitá újma nebo mu nebylo zcela vyhověno. Jedná-li se tak například 

o usnesení, jímž bylo vyhověno návrhu žalobce na přistoupení účastníka do řízení na 

stranu žalující, je osobou oprávněnou k podání odvolání žalovaný. Procesní újma 

způsobená žalovanému vydáním takového usnesení může spočívat v tom, že bylo 

vydáno, ačkoliv nebyly splněny předpoklady k jeho vydání (zákonné i dovozené 

judikaturou), nebo například i v tom, že soud tento postup dle § 92 odst. 1 OSŘ chybně 

zaměnil s žalobcem ohlášeným procesním nástupnictvím.201  

 

 

                                                 
198 DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol., op. cit. sub 99, s. 387. 
199 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 2494/99 ze dne 30. 10. 2001.   
200 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Odo 1387/2004 ze dne 31. 10. 2006. 
201 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 232/2001 ze dne 29. 5. 2001. 
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3.3. Záměna účastníků řízení 

3.3.1. Podstata a předpoklady záměny účastníků řízení  

Procesní institut záměny účastníků řízení žalobce využije tehdy, potřebuje-li 

zhojit nedostatek aktivní věcné legitimace na své straně nebo nedostatek pasivní věcné 

legitimace na straně žalovaného, kdy věcná legitimace není dána ani ve spojení s jinými 

osobami. Záměna účastníků řízení tedy spočívá v tom, že původní účastník řízení, 

u něhož byl shledán nedostatek věcné legitimace, vystoupí z řízení a na jeho místo 

vstoupí nový subjekt.202 Nedostatek aktivní věcné legitimace je například dán v případě, 

kdy žalobu na vyklizení nemovité věci podá osoba, které ve skutečnosti k této nemovité 

věci nenáleží vlastnické právo. Jako příklad nedostatku pasivní věcné legitimace lze uvést 

situaci, kdy na vydání bezdůvodného obohacení (například ze soudem shledané neplatné 

smlouvy o zápůjčce) je žalována osoba, která ve skutečnosti žádné peněžní prostředky 

z této smlouvy neobdržela.  

Podmínky záměny účastníků jsou stanoveny zákonem, přičemž některé další 

podmínky doplňuje judikatura.  

Záměnu účastníků upravuje § 92 odst. 2 OSŘ, dle jehož věty první k záměně 

účastníků může dojít pouze na základě návrhu žalobce a se souhlasem původního 

žalovaného. Je-li navrhována záměna žalobce, musí s tímto návrhem vyslovit souhlas 

osoba, která má na místo žalobce vstoupit (§ 92 odst. 2 věta druhá OSŘ). Konečně je 

zapotřebí uvést, že návrh na záměnu účastníků dle § 92 odst. 2 OSŘ, shodně jako návrh 

na přistoupení účastníka do řízení, je žalobce oprávněn podat pouze v průběhu řízení před 

soudem prvního stupně (§ 216 odst. 1 a § 243b OSŘ). 

Shodně jako u přistoupení účastníka do řízení judikatura dovodila, že „možnost 

soudu vyhovět návrhu na záměnu účastníka (lhostejno, zda na straně žalobce či 

žalovaného) je podmíněna i tím, že svým rozhodnutím nevytvoří procesní stav, který by 

mu bránil v řízení pokračovat“.203  Soud tak nesmí připustit záměnu účastníka, jestliže by 

svým rozhodnutím založil nedostatek své pravomoci, věcné příslušnosti, překážku 

litispendence apod. Soud dále nevyhoví návrhu v případě, že by se jednalo o zjevně 

procesně neekonomický přístup. Soud rovněž nemůže vyhovět návrhu na záměnu 

účastníka, je-li ve věci dán nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, ačkoliv 

                                                 
202 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 2, s. 146. 
203 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 422/2001 ze dne 28. 6. 2006. 
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k tomu soud učinil příslušná opatření nebo jedná-li se o neodstranitelný nedostatek 

podmínek řízení.204 

Lze shrnout, že podmínky pro záměnu účastníků řízení jsou obdobné podmínkám 

pro přistoupení účastníka do řízení. Na rozdíl od přistoupení účastníka musí se záměnou 

účastníků řízení souhlasit i původní žalovaný. To lze odůvodnit tím, že žalovaný má 

stejně jako žalobce právo, aby o procesněprávním vztahu mezi stranami, který vznikl na 

základě žaloby, bylo věcně rozhodnuto. Smyslem podmínky jeho souhlasu je právě 

ochrana jeho procesního postavení. Navrhuje-li žalobce záměnu žalovaného a původní 

žalovaný s touto záměnou nesouhlasí, je zapotřebí v řízení pokračovat s původním 

žalovaným. To ovšem žalobci nebrání, aby proti osobě, kterou navrhoval za žalovaného 

zaměnit, podal samostatnou žalobu.205 

Na závěr je nezbytné doplnit, že je zásadně nepřípustné, aby procesní institut 

záměny účastníků byl obcházen tím, že žalobce navrhne, aby do řízení přistoupil další 

účastník (je nerozhodné, zda na stranu žalující nebo žalovanou) s úmyslem, že následně 

poté, co soud připustí přistoupení dalšího účastníka do řízení, buď vezme zpět žalobu vůči 

původnímu žalovanému, nebo vezme zpět žalobu s tím, že v řízení bude nadále 

pokračovat pouze přistoupivší žalobce.206 V takovém případě by hlavním motivem 

takového počínání žalobce bylo vyhnout se souhlasu žalovaného se záměnou účastníků. 

Je-li tak při rozhodování o návrhu na přistoupení dalšího účastníka do řízení zřejmé, že 

dosavadní žalobce nebo žalovaný již v okamžiku zahájení řízení nebyl věcně legitimován, 

nejsou dány předpoklady k tomu, aby soud připustil přistoupení dalšího účastníka do 

řízení. Nedostatek věcné legitimace lze v takovém případě zhojit pouze prostřednictvím 

záměny účastníků dle § 92 odst. 2 OSŘ.207  

  

3.3.2. Rozhodnutí soudu o záměně účastníků řízení a jeho účinky, možnost 

obrany účastníků řízení  

O záměně účastníků řízení soud rozhoduje usnesením (§ 167 odst. 1 OSŘ). Jelikož 

připuštěním záměny účastníků řízení současně končí účast původního účastníka v řízení, 

je tak zapotřebí, aby soud současně rozhodl o nákladech řízení mezi tímto vystoupivším 

                                                 
204 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 422/2001 ze dne 28. 6. 2006. 
205 DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol., op. cit. sub 99, s. 387. 
206 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1421/2005 ze dne 7. 12. 2005. 
207 Tamtéž. 
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účastníkem a původními účastníky řízení.208 Povinnost k náhradě nákladů zpravidla tíží 

žalobce (§ 146 odst. 2 věta první OSŘ), neboť právě on zavinil, že účastníkem řízení byla 

osoba, která nebyla věcně legitimována. Zároveň je přípustné, aby o náhradě nákladů 

řízení výjimečně bylo rozhodnuto dle § 150 OSŘ.209  

 Právní mocí usnesení, jímž soud připustil záměnu účastníků řízení, původní 

účastník vystupuje z řízení a nastupuje nový.210 Nový účastník není vázán stavem řízení 

v okamžiku jeho vstupu,211 ani procesními úkony účastníka, který z řízení vystoupil.212 

Je tomu tak proto, že mezi novým účastníkem a předchozím účastníkem není dán žádný 

vztah, a proto nelze spravedlivě požadovat, aby nový účastník nesl nepříznivé důsledky 

procesních pochybení účastníka původního.213 I v případě záměny účastníků řízení je tak 

zapotřebí znovu provést dokazování.214 Nový účastník, shodně jako u přistoupení 

účastníka do řízení, není omezen účinky koncentrace řízení. V souladu s § 118b odst. 2 

OSŘ účinky koncentrace řízení ve vztahu k novému účastníku nastávají skončením 

prvního jednání, jež se po záměně účastníků ve věci konalo. 

 Záměna účastníků řízení má, shodně jako přistoupení dalšího účastníka do řízení, 

vliv na běh hmotněprávních lhůt ohledně nároku uplatněného žalobou. Vstupuje-li do 

řízení nový žalobce, má se z hlediska běhu promlčecích a prekluzivních lhůt za to, že své 

právo uplatnil u soudu dne, kdy došel soudu jeho souhlas se vstupem do řízení. Jestliže 

do řízení vystupuje nový žalovaný, má se za to, že běh promlčecích a prekluzivních lhůt 

se vůči němu staví v okamžiku, kdy soudu došel návrh na připuštění záměny účastníků.215 

 Proti usnesení, jímž soud rozhodl o záměně účastníků, lze podat odvolání (§ 202 

odst. 1 OSŘ a contrario). Na tomto místě lze zopakovat, že k podání odvolání bude 

oprávněn ten účastník řízení, jemuž byla vydaným rozhodnutím způsobena určitá újma 

nebo mu nebylo zcela vyhověno. Judikatura tak například v této souvislosti dovodila, že 

proti usnesení, jímž soud nepřipustil záměnu žalobce, mohou podat odvolání původní 

                                                 
208 PŘIDAL, Ondřej In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 473. 
209 JIRSA, Jaromír, Kryštof JANEK a Peter TREBATICKÝ In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 

88. 
210 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 227/2002 ze dne 11. 3. 2004.  
211 DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol., op. cit. sub 99, s. 388. 
212 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 3085/2009 ze dne 16. 6. 2011. 
213 Tamtéž. 
214 Tamtéž.  
215 PŘIDAL, Ondřej In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 473. 
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účastníci řízení a současně i ten, kdo se v důsledku záměny účastníků měl stát novým 

žalobcem, ale nestal se jím.216 

 

3.4. Procesní nástupnictví při singulární sukcesi  

3.4.1. Podstata a předpoklady procesního nástupnictví při singulární 

sukcesi  

Procesní institut procesního nástupnictví při singulární sukcesi může žalobce 

využít v případě, kdy po zahájení řízení dojde ke změně aktivní či pasivní věcné 

legitimace v důsledku převodu či přechodu práva či povinnosti, o něž v řízení jde, aniž 

by původní účastník řízení ztratil procesní subjektivitu.217 Ke změně aktivní věcné 

legitimace dochází kupříkladu v důsledku postoupení pohledávky, zatímco změna 

pasivní věcné legitimace nastává například v důsledku převzetí dluhu. 

Předpoklady procesního nástupnictví při singulární sukcesi stanoví zákon 

i judikatura.   

Procesní nástupnictví při singulární sukcesi upravuje § 107a OSŘ. Dle § 107a 

odst. 1 OSŘ platí: „Má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, 

s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, 

o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva 

nebo povinnosti, popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v 

řízení jde, vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech 

uvedených v § 107.“ 

Z výše citovaného ustanovení vyplývá, že k podání návrhu na procesní 

nástupnictví při singulární sukcesi je oprávněn výlučně žalobce. K tomu judikatura 

doplňuje, že ani žalovaný a ani ten, kdo za řízení nabyl právo nebo povinnost, o něž 

v řízení jde, tento návrh podat nemohou, resp. soud by jej musel zamítnout, neboť by byl 

podán osobou neoprávněnou.218  

Co se rozumí právní skutečností, s níž právní předpisy spojují převod nebo 

přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, uvádí judikatura. Judikaturou bylo 

dovozeno, že se musí jednat o takovou právní skutečnost, která vede ke změně 

                                                 
216 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 422/2001 ze dne 28. 6. 2006.  
217 ŠÍNOVÁ, Renáta a Klára HAMUĽÁKOVÁ, op. cit. sub 18, s. 86. 
218 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1105/2004 ze dne 23. 9. 2004. 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/30398/1/2/ASPI%253A/99/1963%20Sb.%2523107
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v hmotněprávních oprávněních a povinnostech. Jedná se zejména o právní úkon 

a o konstitutivní rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.219 Za takovou právní 

skutečnost judikatura považuje zejména postoupení pohledávky220 či převod směnky 

rubopisem.221 Komentářová literatura k tomu dále doplňuje případy převzetí dluhu, 

převzetí majetku nebo postoupení smlouvy.222 

K přechodu či převodu práva nebo povinnosti muselo dojít v době od zahájení 

řízení do jeho pravomocného skončení. Naopak došlo-li k této skutečnosti již před 

zahájením řízení, je nutné využít procesního institutu záměny účastníků či přistoupení 

účastníka do řízení.223 

Jak vyplývá z § 107a odst. 1 a odst. 2 OSŘ, soud při rozhodování o procesním 

nástupnictví ve smyslu § 107a OSŘ zkoumá, zda rozhodná právní skutečnost vůbec 

nastala a zda je způsobilá vést k přechodu práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde. Soud 

naopak nezkoumá, zda ten, kdo má do řízení vstoupit na místo dosavadního účastníka, je 

skutečně nositelem práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde, neboť se tato otázka netýká 

zkoumání procesního nástupnictví ve smyslu § 107a OSŘ, nýbrž posouzení věci samé, 

k níž se soud může vyjádřit pouze v rozhodnutí o věci samé.224 

Subjekt, který je žalobcem označen jako nový účastník řízení, musí mít 

způsobilost být účastníkem řízení.225 Jeho souhlas se vstupem do řízení se požaduje pouze 

tehdy, jestliže má vstoupit na místo žalobce (§ 107a odst. 2 OSŘ). Judikatura v této 

souvislosti dovodila, že se musí jednat o souhlas výslovný,226 tj. soud nesmí použít výzvu 

dle § 101 odst. 4 OSŘ.  Naopak souhlas dosavadního žalovaného, popřípadě osoby, která 

má na jeho místo vstoupit zákon nevyžaduje (§ 107a odst. 2 OSŘ a contrario). Dosavadní 

žalovaný má ovšem právo se k návrhu žalobce vyjádřit.227   

Soud může návrhu na procesní nástupnictví dle § 107a OSŘ vyhovět pouze za 

podmínky, že byl podán dříve, než soud rozhodl ve věci samé. Současně ačkoliv to zákon 

výslovně nestanoví, je nutné respektovat koncentraci řízení.228 Pokud již nastaly účinky 

                                                 
219 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 3085/2009 ze dne 16. 6. 2011. 
220 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 2975/2012 ze dne 24. 7. 2013. 
221 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 454/2003 ze dne 8. 10. 2003. 
222 DVOŘÁK, Bohumil In: LAVICKÝ, Petr a kol., op. cit. sub 99, s. 463. 
223 PŘIDAL, Ondřej In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 539. 
224 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 760/2014 ze dne 25. 3. 2015. 
225 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Odo 1050/2003 ze dne 7. 1. 2004. 
226 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 4048/2007 ze dne 18. 11. 2009. 
227 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 3607/2013 ze dne 29. 1. 2014. 
228 DOLEŽAL, Marek In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 182. 
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koncentrace řízení dle § 118b OSŘ a zároveň k procesnímu nástupnictví došlo před 

koncentrací řízení, soud návrhu nevyhoví, neboť již došlo k uplynutí koncentrační lhůty 

a příslušné skutečnosti a důkazy nelze podřadit pod výjimku dle § 118b odst. 1 věty třetí 

OSŘ.229 A contrario lze dle názoru autorky říci, že pokud k procesnímu nástupnictví došlo 

po koncentraci řízení, návrhu lze vyhovět s ohledem na § 118b odst. 1 věta třetí OSŘ. 

Návrh na procesní nástupnictví žalobce může uplatnit v řízení před soudem 

prvního i druhého stupně. V odvolacím řízení ovládaném zásadou neúplné apelace tak 

může učinit ovšem pouze tehdy, nastala-li rozhodná skutečnost po rozhodnutí soudu 

prvního stupně nebo nastala sice během řízení před soudem prvního stupně, ale 

k uplatnění procesního nástupnictví není zapotřebí tvrdit nové skutečnosti nebo důkazy, 

popřípadě naplňují-li tyto nové skutečnosti a důkazy odvolací důvod dle § 205a písm. e) 

OSŘ.230 Nutno dodat, že odvolání musí směřovat do merita věci (a nikoliv proti nákladům 

řízení).231 

Na závěr je zapotřebí upozornit, že ačkoliv jsou splněny veškeré formální 

předpoklady pro vyhovění návrhu dle § 107a OSŘ, soud tento návrh výjimečně může 

s odkazem na § 2 OSŘ zamítnout, jestliže ze skutečností, jež vyšly najevo v průběhu 

řízení, lze dovodit, že cílem návrhu na vydání rozhodnutí dle § 107a OSŘ je zneužití 

procesní úpravy. Jako příklad takového zneužití lze uvést případ, kdy cílem návrhu na 

vydání rozhodnutí dle § 107a OSŘ je dosažení stavu, kdy se možná pohledávka na 

náhradu nákladů řízení žalovaného stane vůči neúspěšnému žalobci nedobytnou.232 

Obecné soudy se tak k rozhodování o návrhu na procesní nástupnictví dle § 107a OSŘ 

nesmí stavět formalisticky, ba naopak musí posuzovat, zda se v konkrétní věci nejedná 

pouze o účelové zneužití právní úpravy.233  K zamítnutí návrhu dle § 107a OSŘ avšak 

nepostačí prostá obava, že případná pohledávka na náhradě nákladů řízení se v budoucnu 

stane nedobytnou, nýbrž musí být naplněna nepochybná reálná hrozba zneužití 

postoupení pohledávky.234 

 

                                                 
229 PŘIDAL, Ondřej In: SVOBODA, Karel a kol., op. cit. sub 40, s. 541. 
230 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 3013/2010 ze dne 27. 10. 2011. 
231 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 12 Cmo 255/2004 ze dne 3. 1. 2005. 
232 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3911/2018 ze dne 27. 11. 2018. 
233 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 468/11 ze dne 9. 2. 2012. 
234 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 1665/2013 ze dne 25. 6. 2013. 
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3.4.2. Rozhodnutí soudu o procesním nástupnictví při singulární sukcesi a 

jeho účinky, možnost obrany účastníků řízení  

O procesním nástupnictví při singulární sukcesi soud rozhoduje usnesením (§ 167 

odst. 1 OSŘ), přičemž k procesnímu nástupnictví dochází právní mocí tohoto usnesení. 

Soud následně pokračuje v řízení s novým účastníkem řízení, který musí přijmout stav 

řízení, jenž je dán v době jeho vstupu do řízení (§ 107a odst. 3 ve spojení s § 107 odst. 4 

OSŘ). Veškeré hmotněprávní i procesněprávní účinky spojené se zahájením řízení 

a všechny procesní úkony učiněné předchozím účastníkem se tak přičítají i procesnímu 

nástupci tohoto předchozího účastníka.235  

Povinnost přijmout stav řízení (§ 107a odst. 3 ve spojení s § 107 odst. 4 OSŘ) 

novému účastníku řízení přináší své výhody i nevýhody. Nespornou výhodou nového 

žalobce je zejména skutečnost, že právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají 

zachovány (§ 107a odst. 2 OSŘ). Nový žalobce tak například není ohrožen tím, že se jeho 

pohledávka (jemu jako postupníkovi postoupená v průběhu řízení) promlčí. Na druhou 

stranu ho ale tíží následky procesních pochybení svého procesního předchůdce, což dle 

názoru autorky práce může být leckdy poměrně přísné, když mezi novým žalobcem a jeho 

procesním předchůdcem zpravidla není žádná vazba (například u postoupení pohledávky 

se může jednat o dva zcela cizí subjekty). Kromě toho si procesní předchůdce žalobce 

může v řízení počínat mnohdy i liknavě (například k výzvě soudu nedoplní žalobu 

o klíčové skutečnosti, a v důsledku toho hrozí zamítnutí žaloby). Jako vhodnější řešení 

by se tak jevilo, kdyby žalobce nebyl vázán procesními úkony svého procesního 

předchůdce, ale byla mu pouze dána možnost výslovně přijmout účinky procesních úkonů 

učiněných jeho procesním předchůdcem. Zároveň si je ale autorka vědoma toho, že tento 

postup by v některých případech mohl být nehospodárný. 

Procesní postavení nového žalovaného je na tom o poznání hůře oproti postavení 

nového žalobce. Nový žalovaný není oprávněn vyslovit nesouhlas se vstupem do řízení, 

shodně jako nový žalobce nese následky procesních pochybení svého procesního 

předchůdce a nadto v okamžiku nabytí sporné věci si vůbec nemusel být vědom, že je 

o ní vedeno soudní řízení.  

Na závěr zbývá doplnit, že proti usnesení soudu, jímž bylo rozhodnuto 

o procesním nástupnictví dle § 107a OSŘ, se lze odvolat (§ 202 odst. 1 OSŘ a contrario). 

                                                 
235 DOLEŽAL, Marek In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 19, s. 185.  
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Bylo-li usnesení o procesním nástupnictví při singulární sukcesi vydáno odvolacím 

soudem, lze podat proti tomuto usnesení dovolání (§ 238a OSŘ). 

 

3.5. Žaloba a změna v okruhu účastníků řízení dle Věcného záměru civilního 

řádu soudního 

Věcný záměr přináší zcela odlišnou úpravu otázky změny účastníků řízení, a proto 

se autorka práce rozhodla této problematice věnovat samostatné místo. Procesní 

nástupnictví při singulární sukcesi Věcný záměr pojímá zcela rozdílně oproti současné 

právní úpravě a právní úpravu přistoupení účastníka do řízení236 a záměnu účastníků 

nepřebírá vůbec. 

Autoři Věcného záměru se k současné právní úpravě procesního nástupnictví dle 

§ 107a OSŘ staví velmi kriticky. Největší mezeru současné právní úpravy spatřují v tom, 

že dle jejich názoru poskytuje účastníkům řízení dostatek prostoru pro zneužívající 

procesní jednání.237 Tomuto tvrzení autorka dává za pravdu.238 Jako další nedostatek 

současné právní úpravy autoři Věcného záměru uvádí nevyjasněný vztah § 107a OSŘ 

upravující procesní nástupnictví při singulární sukcesi a § 92 odst. 2 OSŘ upravující 

záměnu účastníků. Autoři neshledávají důvod, proč by případy, kdy některý z účastníků 

postrádá věcnou legitimaci (lhostejno, zda aktivní či pasivní) a do řízení by na jeho místo 

měl vstoupit někdo jiný, měly být posuzovány rozdílně dle toho, zda účastník pozbyl 

věcnou legitimaci již před nebo až po zahájení sporu.239 S ohledem na tyto zmíněné 

nedostatky se autoři Věcného záměru rozhodli odchýlit od dosavadní právní úpravy. 

V pojetí Věcného záměru zcizení věci nebo práva po zahájení sporu, o něž se 

v řízení jedná, nemá na spor vliv (bod 184 odst. 1 Věcného záměru). Účelem 

navrhovaného pravidla je ochrana účastníků původního procesního vztahu. Ve sporu pak 

pokračuje původní účastník řízení s tím, že mu právní úprava propůjčuje procesní 

legitimaci, která mu umožňuje úspěch ve sporu.240 Toto navržené pravidlo autorka 

považuje za poměrně nešťastné, a to především s ohledem na bod 328 Věcného záměru, 

který stanoví, že „pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení“. Na základě 

                                                 
236 Autoři Věcného záměru nepovažují za nutné převzetí právní úpravy přistoupení účastníka do řízení 

s ohledem na zavedení výjimečné vedlejší intervence (s. 224 Věcného záměru). 
237 Věcný záměr, s. 222. 
238 Na tuto problematiku autorka práce upozornila na s. 61. 
239 Věcný záměr, s. 222-223. 
240 Tamtéž, s. 223. 
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toho autorka zastává názor, že rozsudek by se měl vztahovat ke skutečnému nositeli práva 

či povinnosti. Nereflektování této skutečnosti by pak mohl způsobit problémy při 

případném výkonu rozhodnutí.  

Bod 184 odst. 2 Věcného záměru současně stanoví, že nabyvatel sporné věci nebo 

práva může do řízení vstoupit jako procesní nástupce pouze se souhlasem stran. Zájmy 

původních účastníků řízení jsou tak dostatečně chráněny, když změna účastníka je vázána 

na jejich souhlas. Toto řešení je dle autorů Věcného záměru jistou obdobou záměny 

účastníků dle § 92 odst. 2 OSŘ. Není-li dán souhlas se změnou strany, nabyvatel sporného 

práva či věci může do řízení vstoupit jako vedlejší intervenient s postavením 

nerozlučného společníka ve sporu.241 Autorka práce ovšem nespatřuje relevantní důvod, 

proč by v řízení měl setrvat subjekt, kterému příslušné právo či příslušná povinnost 

očividně nenáleží. Autorka se na straně jedné ztotožňuje se snahou autorů Věcného 

záměru předcházet účelovému převodu sporné věci, na druhou stranu má ovšem za to, že 

by s ohledem na zásadu „vigilantibus iura scripta sunt“ bylo vhodnější, aby v řízení 

vystupoval ten subjekt, jemuž příslušné právo opravdu náleží.  

Na závěr autorka uvádí, že ačkoliv si je zcela vědoma nedostatků, které vykazuje 

současná právní úprava procesního nástupnictví při singulární sukcesi, považuje ji 

s ohledem na již zmíněnou zásadu „vigilantibus iura scripta sunt“, jakož i princip právní 

jistoty, za vhodnější. Proto má za to, že právní úprava procesního nástupnictví při 

singulární sukcesi, shodně i právní úprava přistoupení dalšího účastníka do řízení 

a záměny účastníků řízení, by měla být (až na drobný návrh zmíněný autorkou práce výše) 

zachována. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
241 Věcný záměr, s. 224. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo provést analýzu platné a účinné právní úpravy procesních 

úkonů, prostřednictvím kterých mohou účastníci v civilním sporném řízení disponovat 

s žalobou. Autorka práce se snažila poukázat na její slabé a silné stránky a současně 

navrhla její možné změny. Konečně s ohledem na probíhající práce na novém kodexu pro 

občanské soudní řízení, který by v budoucnu měl nahradit občanský soudní řád, autorka 

po celou dobu psaní této práce pracovala s Věcným záměrem.  

První část diplomové práce byla věnována pojmu žaloby obecně. Na závěr první 

části autorka ve stručnosti představila Věcný záměr. Jako zásadní změnu, kterou Věcný 

záměr v souvislosti s obecnou právní úpravou žaloby přináší, autorka hodnotí právní 

úpravu obligatorních náležitostí žaloby, konkrétně má na mysli požadavek pravdivého 

a úplného vylíčení relevantních skutečností (bod 107 písm. a) Věcného záměru). K tomu 

přistupuje další požadavek, dle něhož podání musí být stručné a věcné, kdy za podání, 

které je zbytečně rozvláčné, lze uložit pořádkový trest (bod 110 Věcného záměru). 

Po podrobnějším zkoumání autorka dospěla k závěru, že by dle jejího názoru bylo 

vhodnější, aby toto pravidlo dle bodu 110 Věcného záměru v budoucím kodexu vůbec 

nebylo zakotveno. 

Druhá část diplomové práce byla zaměřena na jednotlivé dispoziční úkony, 

prostřednictvím nichž žalobce může se svou žalobou nakládat, konkrétně se tato část 

zabývala zpětvzetím žaloby a změnou žaloby. Za určitých podmínek současná právní 

úprava přiznává dispoziční oprávnění i žalovanému, a proto autorka věnovala svou 

pozornost i vzájemnému návrhu, kterým žalovaný může již v zahájeném řízení uplatnit 

svůj nárok vůči žalobci.  

Současnou právní úpravu zpětvzetí žaloby autorka považuje za zdařilou, kladně 

hodnotí zejména právní zakotvení ochrany žalovaného, kdy v případě, že žalobce 

přistoupí ke zpětvzetí žaloby až po zahájení jednání ve věci, žalovaný s tímto zpětvzetím 

může vyslovit nesouhlas, který musí být podložen vážnými důvody.242 Co se týče 

zpětvzetí žaloby v pojetí Věcného záměru, jako první podstatný rozdíl oproti současné 

právní úpravě autorka práce vnímá pravidlo, dle něhož v okamžiku, kdy žalovaný má 

právo vyslovit nesouhlas se zpětvzetím žaloby, již není vyžadováno, aby tento nesouhlas 

byl podložen vážnými důvody. Toto pravidlo v autorce vzbuzuje určité obavy, aby ze 

                                                 
242 Podmínka, dle níž nesouhlas žalovaného musí být dán z vážných důvodů, je dle názoru autorky 

způsobilá zabránit účelovému maření průběhu sporu ze strany žalovaného. 
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strany žalovaného nedocházelo ke zneužívání tohoto práva, a s tím současně 

k úmyslnému maření účelu soudního řízení. Další zásadní rozdíl oproti současné právní 

úpravě představuje možnost žalobce vzít svou žalobu zpět bez souhlasu žalovaného i za 

odvolacího řízení, to však pouze za podmínky, že se žalobce vzdá svého nároku.243 

Podmínku vzdání se nároku lze vykládat jako snahu o vyrovnání procesního postavení 

žalovaného, které je tím, že žalobce může vzít svou žalobu zpět i v řízení před soudem 

vyšší instance bez jeho souhlasu, podstatně oslabeno. 

Právní úprava změny žaloby dle mínění autorky vykazuje určité nedostatky. 

Ačkoliv pánem sporu je žalobce a vymezení předmětu řízení je jeho výsostným právem, 

za slabé místo současné právní úpravy autorka považuje skutečnost, že soud při 

rozhodování o změně žaloby vůbec nezohledňuje stanovisko žalovaného. Jak již bylo 

v průběhu práce zmíněno, dle názoru autorky by se zákonodárce na tomto místě mohl 

inspirovat právní úpravou zpětvzetí žaloby. Je si však vědoma toho, že její návrh může 

mít své nedostatky. Ve zbytku považuje právní úpravu za zdařilou. Právní úprava 

navržená Věcným záměrem přináší podstatné změny, přičemž dle názoru autorky práce 

se jedná především o změny k lepšímu. První podstatná odlišnost spočívá v tom, že na 

rozdíl od současné právní úpravy Věcný záměr za pomoci pozitivního a negativního výčtu 

vymezuje, co se rozumí změnou žaloby. Další zásadní a dle názoru autorky nepochybně 

pozitivní změnou je, že Věcný záměr důsledně respektuje dispoziční zásadu, která ovládá 

civilní sporné řízení, když změna žaloby není vázána na souhlas soudu, ale postačí 

souhlas žalovaného (bod 185 odst. 3 Věcného záměru). Věcný záměr tak značně posiluje 

procesní postavení žalovaného oproti současné právní úpravě, když mu umožňuje 

vyslovit nesouhlas se změnou žaloby, přičemž jeho nesouhlas nemusí být podložen 

vážnými důvody.  

Na závěr druhé části se autorka zaobírala vzájemným návrhem, kdy neodhalila 

žádná slabá místa právní úpravy tohoto dispozičního úkonu. Naopak za velmi zdařilé 

považuje zejména omezení, dle něhož nelze vznést vzájemný návrh v odvolacím řízení, 

a to s ohledem na to, že v opačném případě by odvolací soud rozhodoval o rozšířeném 

předmětu řízení oproti soudu prvního stupně a účastníkům řízení by tak byla odňata 

možnost přezkumu vydaného rozhodnutí po stránce skutkové. Právní úprava, kterou 

                                                 
243 Vzdání se nároku vylučuje možnost jeho opětovného uplatnění (Věcný záměr, s. 296). 
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navrhuje Věcný záměr, nepřináší žádné podstatné změny. Autorka pouze upozornila na 

dle jejího názoru mírně problematický bod 188 odst. 2 Věcného záměru, z něhož není 

jednoznačně zřejmé, zda na tomto místě autoři Věcného záměru zamýšlí stanovit 

předpoklady pro společné projednání obou věcí či takto přísně určit podmínky, za nichž 

žalovaný může uplatnit svůj nárok vzájemnou žalobou.  

Ve třetí části se autorka zabývala jednotlivými procesními nástroji, jimiž žalobce 

může disponovat s žalobou ve smyslu změny v okruhu účastníků řízení. Ke změně 

v okruhu účastníků řízení žalobce přistoupí zpravidla tehdy, když je shledán nedostatek 

aktivní nebo pasivní věcné legitimace účastníků řízení. Autorka tak zkoumala jednotlivé 

procesní instituty, kterými lze tento nedostatek zhojit a ke kterým dochází výlučně 

z procesní iniciativy žalobce (a nikoliv z rozhodnutí soudu). Mezi tyto instituty náleží 

přistoupení účastníka do řízení, záměna účastníků řízení a procesní nástupnictví při 

singulární sukcesi. Právní úpravu přistoupení účastníka do řízení a záměny účastníků 

řízení považuje autorka za zdařilou, u záměny účastníků ovšem autorka upozornila na 

riziko obcházení tohoto institutu, kdy se žalobce bude snažit se vyhnout souhlasu 

žalovaného se záměnou účastníků řízení. Výraznější nedostatky vykazuje právní úprava 

procesního nástupnictví při singulární sukcesi, kdy autorka upozornila na možnost 

zneužití tohoto procesního institutu. Dále autorka ne zcela souhlasí s povinností nového 

účastníka přijmout stav řízení (§ 107a odst. 3 ve spojení s § 107 odst. 4 OSŘ).  

Na závěr poslední části se autorka věnovala změně v okruhu účastníků řízení dle 

Věcného záměru. Věcný záměr přináší zcela rozdílnou právní úpravu této problematiky, 

kdy procesní nástupnictví při singulární sukcesi Věcný záměr pojímá zcela odlišně, 

právní úpravu přistoupení účastníka do řízení a záměnu účastníků řízení nepřebírá vůbec. 

Autorka provedla analýzu navrhované právní úpravy procesního nástupnictví při 

singulární sukcesi, a ačkoliv současná právní úprava má svá slabá místa, považuje ji za 

vhodnější oproti právní úpravě navrhované Věcným záměrem.  
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Abstrakt 

Dispozice s civilní žalobou  

Tato diplomová práce se zabývá procesními úkony, jimiž může žalobce 

disponovat se svou žalobou. Žalobce může své dispoziční oprávnění vykonávat 

prostřednictvím nástrojů, které směřují k vymezení skutkového základu nebo žalobního 

petitu, kdy mezi tyto nástroje patří zpětvzetí žaloby a změna žaloby. Žalobce dále může 

se svou žalobou disponovat prostřednictvím změny v okruhu účastníků řízení, mezi tyto 

nástroje patří přistoupení účastníka do řízení, záměna účastníků řízení a procesní 

nástupnictví při singulární sukcesi. Ačkoliv pánem sporného řízení je žalobce, za určitých 

podmínek právní úprava přiznává dispoziční oprávnění i žalovanému, kdy žalovaný má 

právo uplatnit svůj nárok vůči žalobci vzájemným návrhem.  

 První část diplomové práce se zabývá obecně pojmem žaloby, vymezuje její 

povinné náležitosti, jakož i její jednotlivé druhy. V první části je současně věnována 

pozornost dispoziční zásadě, která je neoddělitelně spjata s tématem této práce. 

 Druhá část diplomové práce se věnuje jednotlivým dispozičním úkonům, jimiž 

žalobce a za určitých podmínek i žalovaný mohou disponovat s předmětem řízení. Mezi 

tyto dispoziční úkony patří zpětvzetí žaloby, změna žaloba a vzájemný návrh.  

 Třetí část diplomové práce je věnována jednotlivým nástrojům, prostřednictvím 

nichž žalobce může měnit okruh účastníků řízení. Ke změně v okruhu účastníků řízení 

žalobce přistoupí zpravidla v případě, kdy je v soudním řízení shledán nedostatek aktivní 

či pasivní věcné legitimace. Tento nedostatek lze zhojit přistoupením účastníka do řízení, 

záměnou účastníků řízení, procesním nástupnictvím při singulární sukcesi a procesním 

nástupnictvím při univerzální sukcesi. Práce se blíže zabývá pouze prvními třemi 

zmíněnými instituty, a to z toho důvodu, že k procesnímu nástupnictví při univerzální 

sukcesi dochází z rozhodnutí soudu, a nikoliv z procesní iniciativy žalobce.  

Práce analyzuje právní úpravu jednotlivých procesních úkonů a současně 

upozorňuje na její výhody i nevýhody. Dále představuje změny, které v souvislosti s výše 

zmíněnými procesními instituty přináší Věcný záměr.  

Klíčová slova: předmět řízení, účastníci řízení, dispoziční zásada   

 



 

75 

 

Abstract  

Disposition of civil action 

This thesis deals with the procedural acts that a plaintiff may use to dispose of 

their civil action. The plaintiff may exercise dispositive powers by defining the factual 

basis or the cause of action. These instruments include the withdrawal of the action and 

the amendment of the action. Furthermore, the plaintiff may dispose of their action 

through a change in the parties to the proceedings. Such includes the intervention 

ofa party to the proceedings, substitution of parties, and procedural succession by singular 

succession. The plaintiff is considered the master of the proceedings. Under certain 

conditions, however, the legislation provides the defendant with a right of disposal. Such 

allows the defendant to assert their claim against the plaintiff through a counterclaim.  

 The first part of the thesis deals with the general concept of the action and defines 

its mandatory elements and its different types. At the same time, the first part focuses 

on the dispositive principle, indivisibly linked to the topic of this thesis. 

 The second part of the thesis deals with the individual dispositive acts by which 

the plaintiff and, under certain conditions, the defendant may dispose of the subject matter 

of the proceedings. These dispositive acts include withdrawal of the action, amendment 

of the action, and counterclaim.  

 The third part of the thesis is devoted to various instruments through which 

the plaintiff can change the parties to the proceedings. The plaintiff usually proceeds 

to change the parties to the proceedings due to a lack of active or passive standing 

in the court proceedings. This deficiency may be remedied by the intervention of a party, 

the substitution of parties, procedural succession in the case of singular succession, 

and procedural succession in the case of universal succession. The thesis deals with only 

the first three mentioned institutes, for procedural succession in universal succession only 

occurs at the court's decision and not at the plaintiff's procedural initiative.  

The thesis analyses the legal regulation of the mentioned procedural acts and 

points out their advantages and disadvantages. The thesis also presents the changes 

introduced by the new Civil Procedure Code in connection with the above-mentioned 

procedural institutes.  

Key words: subject matter of the proceedings, parties to the proceedings, the dispositive 

principle 


