
 

 

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.  
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