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Úvod 
 

Aby soud mohl v řízení vydat rozhodnutí ve věci, musí naplnit určité, v procesním 

právu upravené, předpoklady. Splnění těchto předpokladů, které jsou civilním právem 

procesním předvídány a označovány jako procesní podmínky, je základním 

požadavkem pro přípustnost jednání a rozhodnutí ve věci. Tyto předpoklady se vztahují 

na proces jako celek, nikoli jen na jeho část, a jejich základním cílem je zaručit určité 

vlastnosti soudů, účastníků řízení, zahájení řízení a samotného projednávání věci tak, 

aby zajistily ústavně zaručené právo stran na soudní ochranu. Procesní podmínky 

civilního soudního řízení tak vytvářejí rámec, v němž je právo na soudní ochranu 

realizováno. 

Úvodní tři kapitoly, tvořící ,,obecnou část‘‘ zpracovávaného tématu, se zabývají 

institutem procesních podmínek jako celkem. Je zde zdůrazněna jejich role v civilním 

soudním řízení, analýza právní úpravy v procesněprávních předpisech a představeny 

procesy jejich zkoumání a nápravy jejich případných nedostatků. Základním zdrojem 

informací pro tuto část práce jsou zejména teoretické poznatky čerpané z odborné 

literatury. Takto nalezené poznatky jsou v těchto kapitolách zobecňovány za účelem 

stanovení obecných znaků společných pro institut procesních podmínek. 

Podrobné zkoumání jednotlivých institutů, které jsou teorií procesního práva i soudní 

praxí zařazovány do výčtu procesních podmínek, pak tvoří ,,zvláštní část‘‘ diplomové 

práce. Vzhledem ke skutečnosti, že každá z jednotlivých procesních podmínek by 

mohla být díky svému významu i rozsahu předmětem samostatného zkoumání, 

předkládaná práce se koncentruje především na zdůraznění jejich funkce procesní 

podmínky, tedy podmínky, která musí být splněna, aby soud mohl meritorně 

rozhodnout. Teoretické znaky získané v obecné části jsou zde proto subsumovány pod 

jednotlivé instituty zařazované mezi procesní podmínky, s důrazem na vymezení 

případných odlišností. U každé z nich je vymezen postup při zjišťování jejich splnění a 

v případě existence nedostatku předloženy možnosti jejich nápravy. Této koncepci 

zvláštní části práce odpovídá také skutečnost, že hlavním zdrojem informací jsou zde 

soudní rozhodnutí. 
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Výše představené členění na obecnou a zvláštní část odpovídá základnímu záměru 

diplomové práce, kterým je snaha podat co nejkomplexnější pohled na problematiku 

procesních podmínek, především v rámci jejich působení v řízení před soudem prvního 

stupně. To znamená nejen vymezení samotného institutu procesních podmínek, ale také 

nacházení sporných otázek v této oblasti, a to vše s využitím teoretických poznatků 

z odborných pramenů a především co nejaktuálnější judikatury soudů. 
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1. Vymezení pojmu procesní podmínky 
 

Občanský soudní řád1 vymezuje v ustanovení § 103 o.s.ř. podmínky řízení jako 

podmínky, za nichž může soud rozhodnout ve věci samé. Jiným způsobem zákon 

procesní podmínky nedefinuje.  

K označení těchto podmínek teorie upřednostňuje pojem procesní podmínky před 

pojmem podmínky řízení používaný občanským soudním řádem. Důvodem je 

skutečnost, že označení podmínky řízení může implikovat nesprávnou představu 

podmínek, které musí být splněny, aby mohlo být zahájeno řízení.2 Z ustanovení § 103 

o.s.ř. však vyplývá jiný význam procesních podmínek pro civilní řízení, kdy nedostatek 

byť jediné z nich způsobuje vadu řízení, díky které soud nemůže vydat rozhodnutí ve 

věci, nebo se kterou je spojena nezákonnost takového rozhodnutí. 

Ačkoli jsou procesní podmínky v těsném vztahu k procesním úkonům, jejich nedostatek 

nečiní přípustným jen tento úkon, ale celý proces.3 Procesními podmínkami jsou vázány 

jak procesní úkony soudu, tak procesní úkony stran řízení. Nesplnění procesních 

podmínek má následky odvislé od toho, zda jde o nedostatek odstranitelný nebo 

neodstranitelný. V konečném důsledku však jejich nedostatek vždy způsobuje, že soud 

nesmí vydat meritorní rozhodnutí, dokud nebude odstraněn. Pokud bylo rozhodnutí 

přesto vydáno, k jeho zrušení může dojít v rámci opravného řízení řádného i 

mimořádného.  

K tomu, aby soud mohl vydat rozhodnutí ve věci, musí být splněna celá řada náležitostí, 

ale ne všechny tyto náležitosti jsou procesními podmínkami. Za procesní podmínky jsou 

označovány jen ty, které zákon jako takové stanoví. Shrneme-li výše uvedené, jsou to 

podmínky určené civilním právem procesním, jejichž nesplnění má za následek, že soud 

nesmí vydat rozhodnutí ve věci samé. Zákon však výslovně procesní podmínky 

nevypočítává, jsou určovány teorií procesního práva a soudní praxí. V souladu 

                                                           
1
 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „o.s.ř.“). 

2
 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 5. vydání. Praha: Linde, 2008, str. 238. 

3
 Hora V. Československé právo procesní, 2. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2010, str. 115. 
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s procesní teorií a soudní praxí vychází předkládaná práce z tohoto členění procesních 

podmínek: 

- věcné procesní podmínky, mezi které je zařazována existence podnětu na 

zahájení řízení, tedy návrh na zahájení řízení nebo usnesení o zahájení řízení; 

- procesní podmínky na straně soudu, mezi které patří věcná, místní a funkční 

příslušnost soudu a dále pravomoc soudu, se kterou souvisí institut dělené 

pravomoci a požadavek, aby projednání věci před soudem nebránila 

existence rozhodčí smlouvy; 

- procesní podmínky na straně účastníků, tedy způsobilost být účastníkem, 

procesní způsobilost a případně také způsobilost být zástupcem a oprávnění 

zastupovat; 

- negativní procesní podmínky, které tvoří překážka věci pravomocně 

rozhodnuté (překážka rei iudicatae) a překážka zahájeného řízení (překážka 

litispendence);  

Překážky litispendence a věci pravomocně rozhodnuté jsou svou povahou podmínkami 

negativními, jejich samotná existence v řízení představuje jeho neodstranitelný 

nedostatek. Řádné splnění ostatních podmínek řízení je naopak pozitivním 

předpokladem toho, aby soud mohl vydat rozhodnutí ve věci samé. Pro samotné řízení 

je však nejvýznamnější členění v závislosti na povaze jejich případných nedostatků. 

Nedostatky procesních podmínek se dělí na odstranitelné a neodstranitelné, tato 

problematika je předmětem čtvrté kapitoly diplomové práce. Společným důsledkem 

neodstranitelného nebo neodstraněného nedostatku procesních podmínek je skutečnost, 

že se soud nebude věcí meritorně zabývat a řízení je tak skončeno, aniž byl naplněn 

jeho účel, tedy věcné projednání a dosažení věcného rozhodnutí. Přesto nelze spatřovat 

v procesních podmínkách omezení práva na soudní ochranu. Zastavení řízení z důvodu 

nedostatku procesních podmínek je nezávislé na tom, jaký byl skutkový stav věci ve 

smyslu § 153 odst. 1 o.s.ř. a zda žalobní návrh byl důvodný. Protože tedy věc 

rozsouzena nebyla, nemůže usnesení o zastavení řízení z tohoto důvodu představovat 

překážku věci rozsouzené. Zároveň platí, že nedostatky některých procesních podmínek 

nemohou vést bez dalšího k zastavení řízení, jinak by nastalo odmítnutí spravedlnosti. 
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Soud je povinen pokusit se v případě odstranitelných nedostatků o jejich napravení. 

Zastavit řízení je oprávněn tehdy, nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení vhodným 

opatřením odstranit.    

Věcně legitimován v řízení je ten, kdo je podle hmotného práva skutečně nositelem 

tvrzeného subjektivního práva či tvrzené subjektivní povinnosti, o nichž soud 

rozhoduje. Podle toho se rozlišuje aktivní věcná legitimace (nositelem je žalobce) a 

pasivní věcná legitimace (nositelem je žalovaný). Nedostatek věcné legitimace není 

neodstranitelnou vadou, která brání soudu jednat ve věci a má mít za důsledek zastavení 

řízení (§ 103, § 104 odst. 1 věta první o.s.ř.), ale jen důvodem pro zamítnutí žaloby 

rozhodnutím soudu ve věci samé.4 Věcná legitimace tak nikdy není procesní 

podmínkou. Procesní podmínky se nikdy nedotýkají samotného uplatňovaného nároku.5 

Ke znakům procesních podmínek patří, že se soud má z úřední povinnosti zabývat jejich 

splněním a že jejich nedodržení je důvodem zrušení v řízení o opravných prostředcích. 

Naplnění těchto znaků přibližuje k podmínkám řízení instituty rozhodování zákonným 

nepodjatým soudcem, rozhodování ve správném obsazení soudu a povinnost zaplacení 

soudního poplatku. Přesto se lze přiklonit k názoru, že v těchto případech nejde o 

procesní podmínky, ale spíše o požadavky mimoprocesní povahy.6 Problematika 

poplatkové povinnosti je rozebrána v kapitole 5.4 předkládané práce. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 11. 2004, sp. zn. 32 ODO 217/2004. 

 
5
 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 5. vydání. Praha: Linde, 2008, str. 237. 

6 Viz. Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 5. vydání. Praha: Linde, 2008, str. 240.  
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2. Postup soudu při zkoumání procesních podmínek 
 

Občanský soudní řád přikládá povinnostem soudu v souvislosti se zkoumáním 

procesních podmínek zvláštní význam. Jejich nesplnění nebo nerespektování je 

výrazem závažného porušení procesních povinností soudu.7  

Základní povinnost soudu v souvislosti s procesními podmínkami - kdykoli za řízení 

přihlížet k tomu, zda jsou splněny podmínky řízení - stanovuje § 103 o.s.ř., který má 

povahu generálního ustanovení v oblasti zkoumání procesních podmínek. Ustanovení § 

103 o.s.ř. se neuplatní jen v případě existence speciálního postupu pro zkoumání 

procesních podmínek, kterým je v souvislosti s objasňováním podmínky věcné 

příslušnosti soudu § 104a, 104b a 104c o.s.ř., v případě podmínky místní příslušnosti 

soudu § 105 o.s.ř. V souvislosti s pravomocí soudu doplňuje § 103 o.s.ř. ustanovení § 

106 o.s.ř., který stanovuje postup pro objasňování splnění požadavku, aby projednání 

věci před soudem nebránila rozhodčí smlouva.  

Soud přihlíží ke splnění procesních podmínek z úřední povinnosti. Jsou-li procesní 

podmínky splněny, nevydává o tom žádné samostatné rozhodnutí, kladný závěr se 

projeví tak, že se soud začne zabývat věcí samou.8 

Účastníci řízení mají právo vyjadřovat se ke splnění procesních podmínek. Už žalobce 

při podání návrhu na zahájení řízení soudu, splnil-li obsahové náležitosti takového 

návrhu, vyjadřuje svůj názor na ně. Především o žalovaném v rámci jeho procesní 

obrany pak platí, že může v souvislosti s jejich splněním vznášet námitky. Jejich 

nedostatky mohou být uplatňovány při splnění zákonných předpokladů také 

v odvolacím řízení a v řízeních o opravných prostředcích napadajících pravomocné 

rozhodnutí. 

V souladu s ustanovením § 114 odst. 1 soud po zahájení řízení z úřední povinnosti 

především zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení a zda byly odstraněny případné 

                                                           
7
 Blíže Stavinohová, J, Lavický P. Sankce v civilním právu procesním. Právní fórum. 2008, č. 9, str. 373. 

8
 Škárová, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 4. aktualizované vydání. Praha:  

Linde, 2009, str. 227. 
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vady v žalobě. Existence žaloby je ve sporném řízení samostatnou procesní podmínkou, 

ale také předpokladem pro řádné zkoumání ostatních procesních podmínek. Soud se tak 

nejprve věnuje žalobě z hlediska obecných náležitostí podle § 42 a § 79 o.s.ř. a 

odstraňování jejích případných vad. Poté na základě žaloby objasňuje splnění ostatních 

procesních podmínek. Z označení účastníků, vylíčení rozhodných skutečností a 

žalobního návrhu soud především zjišťuje splnění ostatních podmínek řízení.9 Další 

postup v řízení závisí na výsledku zkoumání procesních podmínek a na tom, zda jsou 

jejich případné nedostatky odstranitelné nebo neodstranitelné.  

Soud má povinnost z úřední povinnosti přihlížet k tomu, zda není dán nedostatek 

procesní podmínky kdykoli, tedy nejen při zahájení řízení, ale i v celém jeho dalším 

průběhu. Jedinou výjimku představuje zkoumání místní příslušnosti.10 

Procesní podmínky nemusí být splněny, aby mohlo být řízení zahájeno. Řízení je 

zahájeno i tehdy, není-li některá z podmínek řízení splněna, protože teprve po zahájení 

řízení je možné procesní podmínky zkoumat. Jakmile bylo řízení zahájeno, občanský 

soudní řád ukládá soudu dále v něm postupovat tak, aby i bez dalších návrhů byla věc 

co nejrychleji projednána a rozhodnuta a byl tak naplněn účel řízení stanovený v § 6 

o.s.ř.11  

Zákon vychází ze zásady, že vlastní jednání ve věci může mít svůj význam jen tehdy, 

jsou-li splněny procesní podmínky, neboť bez jejich splnění nelze rozhodnout ve věci 

samé. Předseda senátu tak v rámci přípravy jednání především zkoumá, zda jsou 

splněny podmínky řízení a zda byly odstraněny případné vady v návrhu na zahájení 

řízení (§ 114 odst. 1 o.s.ř.). Přípravou jednání je vše co musí být vykonáno, aby 

v případech, kdy je takový postup přípustný, soud mohl rozhodnout bez jednání, nebo 

v ostatních případech mohl nařídit jednání k projednání věci samé a po skončení jednání 

                                                           
9 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 
771. 

10
 Blíže kapitola 5.3 diplomové práce. 

11
 Drápal L. Příprava jednání a projednání věci samé před soudem prvního stupně po novele občanského 

právního řádu. Právní rozhledy. Mimořádná příloha. 2002, č. 5, str. 3. 
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vydat rozhodnutí ve věci. Příprava jednání není jen záležitostí soudu, závisí také na 

součinnosti účastníků nebo jejich zástupců.12 

Soud tedy v rámci přípravy jednání nejprve přistoupí ke zkoumání podmínek v širším 

slova smyslu a teprve po jejich prozkoumání přistupuje k dalším přípravným úkonům. 

S tímto postupem nebude v rozporu skutečnost, že soud k objasnění procesních 

podmínek využije písemnou výzvu podle § 114b o.s.ř. nebo přípravné jednání podle § 

114c o.s.ř. Oba postupy současně se navzájem vylučují. Občanský soudní řád uvádí 

jako jeden z možných účelů přípravného jednání objasnění toho, zda jsou splněny 

podmínky řízení a možnost vypořádat se s odstraněním jejich případných nedostatků. 

Je-li však nedostatek procesní podmínky zjevný, není třeba čekat na přípravné jednání a 

především u neodstranitelných nedostatků postupovat v souladu s § 114 odst. 2 o.s.ř. a 

zastavit usnesením řízení. U neodstranitelného nedostatku procesní podmínky by tedy 

mělo dojít k přípravnému jednání jen výjimečně.13 

Procesní podmínky soud zkoumá z úřední povinnosti ve všech stupních řízení, tedy také 

v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích. 

Splnění procesních podmínek, jako předpoklad nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, 

musí být objasňováno i v řízení vykonávacím. Výčet procesních podmínek ve 

vykonávacím řízení je shodný s výčtem podmínek v řízení nalézacím. V případě jejich 

odstranitelných nedostatků je vždy povinností soudu snažit se o jejich odstranění. Při 

existenci neodstranitelného nedostatku nesmí být exekuce nařízena a soud má povinnost 

řízení zastavit. Jedná se o zastavení řízení, nikoli o zastavení výkonu rozhodnutí ve 

smyslu § 268 o.s.ř.14
 

 

 
 

                                                           
12

 Drápal L. Příprava jednání a projednání věci samé před soudem prvního stupně po novele občanského 
právního řádu. Právní rozhledy. Mimořádná příloha. 2002, č. 5, str. 2. 

13
 Winterová, A. Přípravné jednání v civilním soudním řízení. Právní fórum. 2009, č. 6, str. 226. 

14
 Schelleová, I. A kol. Civilní proces. 1. vydání. Eurolex Bohemia, 2006, str. 796.       



11 

 

3. Nedostatky procesních podmínek a jejich následky 
 

Ve sporném řízení je existence návrhu na zahájení řízení samostatnou procesní 

podmínkou, ale také předpokladem pro řádné zkoumání ostatních procesních podmínek. 

Soud se tak nejprve věnuje návrhu z hlediska obecných náležitostí podle § 42 a § 79 

o.s.ř. a odstraňování jeho případných vad postupem podle § 43 o.s.ř. Poté na základě 

takového návrhu (z označení účastníků, vylíčení rozhodných skutečností a žalobního 

návrhu) soud objasňuje splnění ostatních podmínek řízení.15  

Zjistí-li soud při zkoumání procesních podmínek nedostatek některé z nich, musí 

náležitě rozlišit, zda se jedná o nedostatek neodstranitelný nebo odstranitelný, tedy zda 

je povinen řízení zastavit nebo mu je dán procesní prostor k nápravě nedostatku. 

Ustanovení § 104 o.s.ř. je obecným předpisem postupu soudu při zjištění nedostatku 

některé procesní podmínky, který se uplatní, neobsahují-li § 104a, §104b, §104c o.s.ř. u 

věcné příslušnosti, § 105 o.s.ř. u místní příslušnosti a § 106 o.s.ř. v případě existence 

rozhodčí smlouvy, něco jiného. 

Podle § 104 odst. 1 o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze 

odstranit, soud svým usnesením řízení zastaví. Nabytím právní moci usnesení je řízení 

v souladu s § 114 odst. 2 o.s.ř. skončeno. Proti usnesení o zastavení řízení je přípustné 

odvolání. 

Mezi procesní podmínky, jejichž nedostatky patří mezi neodstranitelné, patří: 

- neexistence podnětu k zahájení řízení, tedy návrhu na zahájení řízení (§ 79 

odst. 1 o.s.ř.) nebo usnesení o zahájení řízení (§ 81 odst. 3 o.s.ř.); 

- nedostatek pravomoci soudu. S pravomocí soudu souvisí požadavky, aby 

projednání věci nebránil nedostatek spočívající v tom, že v případech 

stanovených zákonem nepatří určitá věc do pravomoci soudu dříve, než 

skončí řízení u jiného orgánu (dělená pravomoc) nebo překážka existence 

rozhodčí smlouvy. Postup soudu v případě, že u něj bylo zahájeno řízení ve 

                                                           
15

 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 
771. 
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věci náležející do působnosti soudu rozhodujícího věci správního soudnictví, 

je řešen v rámci kapitoly upravující problematiku věcné příslušnosti, protože 

i občanský soudní řád takovou situaci upravuje v ustanoveních týkajících se 

věcné příslušnosti; 

- existence překážky zahájeného řízení (překážka litispendence). Zvláštním 

případem je situace, kdy předchozí řízení, tvořící pro nově zahájené řízení 

tuto překážku, bylo zastaveno. Nově zahájené řízení by tak mohlo 

pokračovat, rozhodným je stav v době rozhodování soudu; 

- existence překážky věci pravomocně rozhodnuté (překážka rei iudicatae). 

Zde po zrušení rozhodnutí, které vytváří tuto překážku, řízení pokračuje a 

později zahájenému řízení tak vzniká překážka litispendence; 

- nedostatek v podmínce způsobilosti být účastníkem řízení. Tento nedostatek 

musí existovat v den zahájení řízení, vznikne-li až po zahájení řízení, lze ho 

odstranit postupem podle § 107 o.s.ř. V případě, že účastník nemá v den 

zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení, nepostačí, získá-li takovou 

způsobilost až v době rozhodování, jedná se stále o neodstranitelný 

nedostatek procesní podmínky i se svým procesním důsledkem – zastavením 

řízení podle § 104 odst. 1 o.s.ř. 

V případech nedostatků podmínek způsobilosti být účastníkem řízení a existenci 

překážky rei iudicatae nebo litispendence zastaví soud svým usnesením řízení bez 

dalšího. V případě zjištěného nedostatku své pravomoci soud v usnesení o zastavení 

řízení navíc vysloví, kterému orgánu bude po právní moci usnesení věc postoupena. 

Tuto povinnost má soud i přesto, že postupované řízení již proběhlo nebo probíhá.16    

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní 

soud k tomu vhodná opatření. Zastavením řízení bez uplatnění vhodných opatření soudu 

k jejich odstranění by nastalo odepření spravedlnosti.  

Mezi procesní podmínky, jejichž nedostatky lze vhodným opatřením soudu odstranit, 

patří: 
                                                           
16

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 2. 2006, sp. zn. 29 Odo 61/2006.     
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- procesní způsobilost jako způsobilost samostatně jednat před soudem jako 

účastník řízení; 

- způsobilost být zástupcem a oprávnění zastupovat;  

- věcná příslušnost soudu. Ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. se u věcné 

příslušnosti aplikuje, nestanoví-li § 104a, § 104b, § 104c o.s.ř. jinak; 

- místní příslušnost soudu. Ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. se u místní 

příslušnosti aplikuje, nestanoví-li § 105 o.s.ř. jinak; 

V případě existence odstranitelného nedostatku procesní podmínky soud zpravidla může 

pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé (§ 104 odst. 2 o.s.ř.). Postup 

soudu při odstraňování nedostatků podmínek řízení závisí na charakteru konkrétní 

procesní podmínky a na zákonem stanoveném způsobu jejího zkoumání. Blíže jsou 

vhodná opatření k odstranění nedostatků vymezeny v dalších kapitolách u jednotlivých 

procesních podmínek.   

Nedostatek, který se soudu nebo účastníkům nepodařilo odstranit, brání vydání 

meritorního rozhodnutí. Soud tedy zastaví řízení z důvodu existence odstranitelného 

nedostatku podmínky řízení pouze tehdy, nepodařilo-li se tyto nedostatky odstranit. 

Právní mocí usnesení o zastavení řízení je řízení v souladu s § 114 odst. 2 o.s.ř. 

skončeno. Proti usnesení o zastavení řízení je přípustné odvolání. Usnesení o zastavení 

řízení nepředstavuje překážku věci pravomocně rozsouzené, protože věc rozsouzena 

nebyla.  

Nedostatky procesních podmínek mohou být uplatňovány i v rámci rozhodování o 

opravných prostředcích, ať už řádných nebo mimořádných. Překážky spočívající 

v nedostatku procesních podmínek jsou samostatným odvolacím důvodem (§ 205 odst. 

2 pís. a) o.s.ř.). Pokud odvolací soud zjistí, že řízení před soudem prvního stupně 

nemělo proběhnout pro nedostatek některé z procesních podmínek, podle § 219a odst. 1 

pís. a) o.s.ř. jeho rozhodnutí zruší a dále postupuje podle povahy zjištěného nedostatku 

tak, že buď vrátí věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, nebo postoupí věc věcně 

příslušnému soudu, popřípadě soudu zřízenému k projednávání a rozhodování věcí 

určitého druhu (§ 221 odst. 1 o.s.ř.). Jestliže odvolací soud shledá nedostatek procesní 
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podmínky neodstranitelným, rozhodne o zastavení řízení, není-li dána pravomoc soudů, 

rozhodne také o postoupení věci orgánu, do jehož pravomoci náleží. V systému neúplné 

apelace, ovládajícím civilní sporné řízení, jsou skutečnosti a důkazy, které se týkají 

podmínek řízení, odvolacím důvodem, i když nebyly uplatněny před soudem prvního 

stupně.17
 

Odpovědnost soudu za nesplnění procesních podmínek trvá i v případě, že meritorní 

rozhodnutí je již pravomocné. Nedostatky v procesních podmínkách patří mezi vady, 

které mohou být důvodem podání žaloby pro zmatečnost (§ 229 odst. 1 a 2 o.s.ř.). 

Žalobou pro zmatečnost napadené rozhodnutí soud prvního stupně zruší a současně 

rozhodne o zastavení řízení, popřípadě postoupení věci orgánu, do jehož pravomoci 

náleží (§ 235e odst. 2 o.s.ř.). Nedostatky v procesních podmínkách samostatným 

dovolacím důvodem nejsou. Je-li ovšem dovolání přípustné, soud podle § 242 odst. 3 

o.s.ř. přihlédne rovněž k vadám, které jsou důvodem uplatnění žaloby pro zmatečnost, 

mezi které patří i pochybení soudu v souvislosti se zkoumáním procesních podmínek. 

K těmto vadám soud přihlíží z úřední povinnosti bez ohledu na to, zda byly v dovolání 

uplatněny. V souladu s § 243b odst. 4 o.s.ř. soud v takovém případě zruší rozhodnutí 

soudu odvolacího i prvního stupně a současně rozhodne o zastavení řízení, popřípadě o 

postoupení věci orgánu, do jehož pravomoci náleží.     

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
17

 Stavinohová, J, Lavický P. Sankce v civilním právu procesním. Právní fórum, 2008, č. 9, str. 379. 
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4. Věcné procesní podmínky 

 

4.1 Existence podnětu k zahájení řízení 

 

Řízení je zahájeno dnem, kdy soudu došel návrh na jeho zahájení, nebo dnem, kdy bylo 

vydáno usnesení, podle něhož se řízení zahajuje bez návrhu (§ 82 odst. 1 o.s.ř.). Soudu 

tak vzniká povinnost provést řízení a za předpokladu jeho přípustnosti vydat rozhodnutí 

ve věci samé. 

Podle § 79 odst. 1 věty první se řízení zahajuje na návrh. Tento návrh, týká-li se 

dvoustranných právních vztahů mezi žalobcem a žalovaným, se nazývá žalobou. Žalobu 

soud doručuje ostatním účastníkům do vlastních rukou.  

Nestanoví-li zákon jinak, o zahájení řízení bez návrhu vydá předseda senátu usnesení, 

které doručí účastníkům do vlastních rukou. I bez návrhu může soud zahájit řízení ve 

věcech vyjmenovaných v § 81 odst. 1 o.s.ř. a další řízení, kde to připouští zákon. 

Občanský soudní řád v žádném ze svých ustanovení neobsahuje výčet všech podmínek 

řízení. Teorie procesního práva a shodně s ní i praxe soudů však tradičně řadí mezi 

podmínky řízení i existenci návrhu na zahájení řízení, případně rozhodnutí soudu o 

zahájení řízení bez návrhu podle § 81 o.s.ř.18 Neexistence podnětu k zahájení řízení má 

obdobné důsledky jako nedostatky ostatních procesních podmínek. Bez náležitého 

zahájení řízení nelze ve věci vydat meritorní rozhodnutí.19 

Podle § 103 o.s.ř. přihlíží soud kdykoli za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky, za 

nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li 

o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. 

Nedostatek této procesní podmínky spočívá v tom, že soud, aniž byl podán návrh na 

zahájení řízení, věc projednává a případně o ní meritorně rozhodne, přestože nešlo o 

žádný z případů, ve kterých mohl řízení zahájit vydáním usnesení bez návrhu účastníka 
                                                           
18

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 8. 2004, sp. zn. 33 ODO 766/2004. 

19
 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 5. vydání. Praha: Linde, 2008, str. 242. 
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(§ 81 odst. 1 o.s.ř.). V takovém případě absence návrhu na zahájení řízení představuje 

neodstranitelný nedostatek podmínky řízení a jestliže takové řízení probíhá, musí je 

soud v kterémkoli jeho stadiu zastavit.20  

O neexistenci návrhu na zahájení řízení jde jen tehdy, jestliže chybí návrh jako procesní 

úkon, kterým se zahajuje řízení. O nedostatek této procesní podmínky proto nepůjde, 

pokud účastník návrh na zahájení řízení podá a soud překročí při svém rozhodování 

meze dané ustanovením § 153 o. s. ř. a bez zákonného zmocnění přizná žalobci něco 

jiného nebo více, než čeho se domáhal.21  

 

 

4.2 Vady návrhu na zahájení řízení 
 

Ve sporném řízení je existence návrhu na zahájení řízení samostatnou procesní 

podmínkou, ale také předpokladem pro zkoumání ostatních procesních podmínek. 

Návrh na zahájení řízení by tak měl obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, 

protože bez dostatečných identifikačních skutkových tvrzení anebo určitého žalobního 

návrhu nelze usuzovat na splnění ostatních podmínek řízení.22 Odstraňování případných 

vad návrhu se realizuje postupem podle § 43 o.s.ř. 

Občanský soudní řád ve svém ustanovení § 42 odst. 4 o. s. ř. upravuje obecné náležitosti 

podání, ze kterého musí být patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se 

týká a co sleduje. Podání musí být také podepsáno a datováno. Návrh na zahájení řízení 

musí kromě obecných náležitostí obsahovat i zvláštní náležitosti, které upravuje 

ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř. Zvláštními náležitostmi jsou jméno, příjmení a bydliště 

účastníků (obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a 

                                                           
20

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 11. 2003, sp. zn. 32 ODO 299/2003. 

21
 Usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 74/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

22
 David, L., Ištvánek, F., Javůrková, N., Kasíková, M,. Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. I. díl. 1. vydání.  Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 519. 
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příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též 

jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se 

navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Podle 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se rozhodujícími skutečnostmi ve smyslu 

ustanovení § 79 odst. 1 věty druhé o.s.ř. rozumí údaje, které jsou zcela nutné k tomu, 

aby bylo jasné, o čem a na jakém podkladě má soud rozhodnout. Neuvede-li žalobce v 

žalobě všechna potřebná tvrzení významná podle hmotného práva, nejde o vadu žaloby, 

která by bránila pokračování v řízení (§ 43 odst. 2 o.s.ř.), jestliže v ní vylíčil alespoň 

takové rozhodující skutečnosti, kterými byl vymezen předmět řízení po skutkové 

stránce. Z uvedeného vyplývá, že občanský soudní řád nevyžaduje bezpodmínečně 

vylíčení všech pro rozhodnutí významných tvrzení přímo v žalobě, ale pouze těch 

rozhodných skutečností, které označují skutkový děj, na jehož základě uplatňuje 

žalobce svůj nárok, a to v takovém rozsahu, aby umožňoval jednoznačnou 

individualizaci, to znamená nemožnost jeho záměny s jiným skutkem.23  

Podle ustanovení § 43 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo 

opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti, nebo 

které je nesrozumitelné či neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a 

účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Není-li přes výzvu předsedy 

senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek 

pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.  

V souladu s ustanovením § 43 o.s.ř. je žaloba vadná, pokud: 

- je neúplná, tedy neobsahuje všechny stanovené náležitosti - zejména ty 

 vymezené § 42 a § 79, nebo 

- je neurčitá nebo nesrozumitelná, ať už zcela nebo jen v uvedení některé její 

 náležitosti. 

Nesrozumitelnost spočívá v tom, že ze způsobu vyjádření nelze dovodit, zda vůbec 

obsahuje stanovené náležitosti, jaké náležitosti jsou v něm uvedeny, nebo zda jsou 

                                                           
23

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. 26 Cdo 4940/2007. 
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uvedeny všechny. Neurčitost je z hlediska obsahu žaloby spatřována v nepřesném, 

nejednoznačném vymezení požadovaných náležitostí. 

Pokud návrh na zahájení řízení trpí nedostatky, odstraněny musí být primárně ty vady, 

které brání pokračování zahájeného řízení. Zřejmé chyby podání, zejména chyby 

v psaní, počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, jsou vady podání, které lze odstranit. Soud 

vyzve navrhovatele, aby neurčitosti či nesrozumitelnosti svého podání opravil nebo 

v případě neúplnosti své podání doplnil.  

Usnesení podle § 43 o.s.ř., kterým soud vyzývá účastníka k odstranění vad žaloby, má 

aspekt formální, což je poučení o následcích neodstranění těchto vad, a aspekt 

materiální, kterým je vymezení konkrétního nedostatku žaloby, tedy určení toho, co 

v žalobě chybí nebo toho, v čem je neúplná, nesrozumitelná, a v obecné rovině také 

poučení o tom, jak tento nedostatek odstranit.24 Poučovací povinnost podle § 43 odst. 1 

o.s.ř. je speciální poučovací povinností doplňující obecnou poučovací povinnost v § 5 

o.s.ř. Povinnost soudu poučit o způsobu nápravy nedostatku žaloby nelze vykládat tak, 

že by soud měl povinnost poučovat o hmotném právu, takový postup by byl v rozporu 

s rovným postavením účastníků v občanském soudním řízení.25 Výzva k odstranění vad 

se účastníku zasílá pouze jednou a ten tak nemá jinou možnost než se podle ní zachovat. 

Pokud bylo výzvou soudem uplatňováno několik nedostatků a účastník odstranil jen 

některé z nich, opakovaná výzva již není na místě. Sankcí pro řádně a včas vyzvaného 

účastníka, které neodstranil nedostatky svého podání, je odmítnutí žaloby podle § 43 

o.s.ř. Nabytím právní moci usnesení o odmítnutí žaloby je řízení v souladu s § 114 odst. 

2 o.s.ř. skončeno. Zároveň platí, že vady, které nebyly vytknuty spolu s odpovídajícím 

poučením o postupu jejich odstranění, nemohou být důvodem pro odmítnutí žaloby. 

Proti usnesení o odmítnutí žaloby je přípustné odvolání, o kterém může za podmínek § 

210a o.s.ř. rozhodnout sám soud prvního stupně. 

Soudní praxe je jednotná v závěru, že budou-li na základě výzvy soudu podle § 43 o.s.ř. 

nebo i z vlastní iniciativy žalobce zhojeny vady žaloby bránící jejímu projednání, má se 

                                                           
24

 Svoboda, K. Žaloba v civilním řízení. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010, str. 139. 

25
 Horák, P., Hromada, M. Poučovací povinnost soudu 1. stupně v nalézacím řízení sporném. Právní 

rozhledy. 2003, č. 10, str. 488. 
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za to, že veškeré účinky, jež zákon s podáním žaloby spojuje, nastaly již ke dni, kdy 

soudu došla původní vadná žaloba.26  

 

 

4.3 Nedostatek podmínky řízení a vada podání 

 

Nedostatek podmínky řízení a vada podání jsou navzájem nezaměnitelnými procesními 

instituty, samostatně upravenými, které mají odlišné důsledky a s nimiž se pojí i 

rozdílné reakce soudu.27  

K podmínkám, za nichž může soud jednat ve věci, přihlíží soud ve smyslu ustanovení § 

103 o.s.ř. kdykoli za řízení. Jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze 

odstranit, soud řízení bez dalšího zastaví (§ 104 odst. 1 o.s.ř.). Jde-li o takový 

nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření (§ 

104 odst. 2 o.s.ř.). Naopak úvaha o vadě žaloby se odvíjí od posouzení, zda tento 

procesní úkon vyhovuje náležitostem předepsaným v ustanoveních § 42 odst. 4 a § 79 

odst. 1 o.s.ř. Nesprávnost nebo neúplnost žaloby, včetně nesprávnosti nebo neúplnosti 

označení účastníka, je pak důvodem postupu podle § 43 o.s.ř. 

Z uvedeného vyplývá, že nedostatek podmínky řízení ve smyslu § 103 o.s.ř. není vadou 

žaloby z hlediska její správnosti či úplnosti ve smyslu § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř. a 

naopak tato vada žaloby nepředstavuje nedostatek podmínky řízení.28 Ustanovení § 43 

odst. 2 o.s.ř. je k ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. ve vztahu speciality.29 

Určení, zda v konkrétním případě aplikovat ustanovení § 104 o.s.ř. nebo postup podle § 

43 o.s.ř., je problematické zejména v souvislosti s označováním účastníků v návrhu na 

                                                           
26 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 8. 2010, sp. zn. 29 Cdo 735/2009. 

27
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 20 CDO 2245/1999. 

28
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 4. 2008, sp. zn. 25 CDO 713/2008. 

29
 Svoboda, K. Vady žaloby nezaviněné žalobcem. Jak z toho? Právní fórum. 2007, č. 9, str. 317. 
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zahájení řízení. O rozlišování mezi vadou žaloby v označení žalovaného a nedostatkem 

způsobilosti žalovaného být účastníkem řízení blíže v kapitole 7.1.1. 

 

 

4.4 Poplatková povinnost 
 

Podaný návrh na zahájení řízení podléhá poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost 

vzniká okamžikem podání návrhu soudu. S tímto okamžikem je spojena také splatnost 

soudního poplatku. Poplatková povinnost vzniká účastníku, který návrh podává, 

nejedná-li se o řízení ve věcech, které ze zákona osvobozeny, nebo kde je ze zákona 

osvobozen navrhovatel.30 Osvobození může být přiznáno rovněž na žádost účastníka 

podle § 138 o.s.ř., odůvodňují-li to jeho poměry a nejde-li o svévolné nebo zřejmě 

bezúspěšné bránění nebo uplatňování práva. Ve věcech poplatků rozhoduje soud, který 

je věcně a místně příslušný k projednání věci v prvním stupni. V řízení o odvolání nebo 

dovolání rozhoduje o poplatcích soud, který o věci rozhodl v prvním stupni, není-li v 

zákoně o soudních poplatcích stanoveno jinak. 

Jestliže podáním žaloby vznikne poplatková povinnost, jsou prověření návrhu 

z poplatkového hlediska a případné vybrání poplatku jedny z prvních úkonů, které musí 

soud provést. Povinností soudu je zkoumání, zda takový účastník soudní poplatek 

zaplatil nebo je osvobozen. Zjistí-li soud, že osvobozen není, vyzve účastníka, aby 

soudní poplatek zaplatil, a zároveň ho poučí, že nebude-li ve stanovené lhůtě poplatek 

zaplacen, soud řízení zastaví. Po marném uplynutí lhůty stanovené ve výzvě soud řízení 

zastaví (§ 9 odst. 1 ZoSP). Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší 

soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen nejpozději do konce lhůty k odvolání 

proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního 

poplatku právní moci, poplatková povinnost zaniká. Zastavením řízení z důvodu 

nezaplacení soudního poplatku je řízení podle § 114 odst. 2 o.s.ř. skončeno.    

                                                           
30

 § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 549/1991, o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„ZoSP“). 
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Z důvodu rychlosti a efektivnosti soudního řízení by soud měl přistoupit k vybírání 

soudního poplatku co nejdříve po podání žaloby.31 Realizace přípravných úkonů může 

být v některých případech zdlouhavým procesem, který se v případě nezaplacení 

soudního poplatku se může stát neúčelným. Pokud by soud zastavil řízení pro 

nezaplacení soudního poplatku až po provedení přípravných úkonů, byly by tyto úkony 

soudu provedeny zbytečně. Ustanovení § 10 odst. 3 ZoSP navíc umožňuje navrácení 

zaplaceného soudního poplatku, bylo-li řízení zastaveno před zahájením prvního 

jednání. Jediné co může bránit tomu, aby byl soudní poplatek vybrán ihned po podání 

žaloby, je potřeba vyzvat žalobce podle § 43 o.s.ř. k odstranění vad žaloby, kterou soud 

shledal neprojednatelnou, zejména pokud pro vady žaloby nelze vymezit předmět řízení 

jako určující kritérium pro stanovení výše soudního poplatku. Dále také existence 

nedostatku podmínky řízení, který nelze odstranit (tedy postup podle § 104 odst. 1 

o.s.ř.).32 

K procesním podmínkám přibližuje splnění poplatkové povinnosti to, že nezaplacení 

soudního poplatku vede za podmínek § 9 ZoSP k zastavení řízení. Důsledkem je tedy 

stejně jako u procesních podmínek nemožnost vydání meritorního rozhodnutí. 

Zaplacení soudního poplatku by tak bylo procesní podmínkou tam, kde je řízení 

zpoplatněno. Lze se však přesto přiklonit k názoru, že spíše než o procesní podmínku 

jde o samostatný požadavek mimoprocesní, fiskální povahy.33 Tomuto názoru 

přisvědčuje skutečnost, že pokud bylo ve věci rozhodnuto přesto, že nebyl zaplacen 

soudní poplatek, nesplnění poplatkové povinnosti není důvodem pro podání opravných 

prostředků. Navíc nesprávně vyměřený poplatek je možné podle § 13 odst. 1 ZoSP 

doměřit a vymáhat ještě ve tříleté promlčecí lhůtě, a to bez vlivu na meritorní 

rozhodnutí. 

 

 
                                                           
31

 Přidal, O. Postup soudu před nařízením jednání. Bulletin advokacie. 2009, č. 5, str. 26. 

32
 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 

775. 

33
 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 5. vydání.  Praha: Linde, 2008, str. 240. 
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5. Procesní podmínky na straně soudu 
 

Občanský soudní řád v žádném ze svých ustanovení neobsahuje výčet procesních 

podmínek na straně soudu. Právní teorie a s ní i praxe soudů zařazuje mezi tyto 

podmínky, jejichž splnění je nezbytné pro vydání rozhodnutí ve věci, pravomoc soudu a 

dále jeho věcnou, místní a funkční příslušnost. S pravomocí soudu souvisí institut 

dělené pravomoci a podmínka, aby projednání věci před soudem nebránila rozhodčí 

smlouva. 

 

5.1 Soudní pravomoc 

 

Pravomoc soudu je souhrn oprávnění a povinností, které zákon přiznává soudům 

k výkonu jejich činnosti.34 Civilní pravomoc soudů je vymezena občanským soudním 

řádem v § 7 o.s.ř. Podle § 7 odst. 1 o.s.ř. v občanském soudním řízení projednávají a 

rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, 

pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a 

nerozhodují o nich jiné orgány. Spory a jiné právní věci uvedené v odstavci 1, o nichž 

podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy, projednávají a rozhodují soudy 

v občanském soudním řízení za podmínek uvedených v části páté občanského soudního 

řádu. Jiné věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-

li to zákon. 

Soudní pravomoc je soud povinen zkoumat i bez návrhu z úřední povinnosti v každé 

fázi řízení. Z důvodu efektivnosti řízení, v souladu s § 114 odst. 1 o.s.ř., by se však soud 

měl zabývat svou pravomocí již na samém počátku řízení, protože dospěje-li k závěru, 

že jeho pravomoc není dána, je povinen řízení zastavit, aniž by zkoumal další procesní 

podmínky, neboť mu to pro nedostatek pravomoci již nepřísluší.35  

                                                           
34

 Schelleová, I. A kol. Civilní proces. 1. vydání. Eurolex Bohemia, 2006, str. 282. 

35
 Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 20 Co 74/96, publikované v časopise Právní rozhledy č. 

7, r. 1996, str. 338.    
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Občanský soudní řád výslovně zdůrazňuje, že nedostatek soudní pravomoci je 

neodstranitelný nedostatek procesní podmínky. Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový 

nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc 

do pravomoci soudů, postoupí soud věc po právní moci usnesení o zastavení řízení 

příslušnému orgánu. Právní účinky spojené s podáním návrhu na zahájení řízení přitom 

zůstávají zachovány. V usnesení o zastavení řízení je tedy soud povinen vždy 

rozhodnout, kterému orgánu věc postupuje, jedinou výjimkou je zastavení řízení pro 

nedostatek pravomoci českých soudů. Rozhodnutí, ve kterém se soud omezí pouze na 

výrok o zastavení řízení pro nedostatek své pravomoci, je nepřípustné. Neexistence 

takového výroku se rovná účinkům denegationis iustitiae. Této povinnosti se soud 

nemůže zbavit ani poukazem na to, že řízení v téže věci již u orgánu, jemuž má být 

postoupena, probíhá nebo proběhlo. Důsledky plynoucí z takového stavu je totiž 

oprávněn vyvodit právě jen orgán, do jehož pravomoci náleží projednání a rozhodnutí 

věci.36  

Postup soudu v případě, že u něj bylo zahájeno řízení ve věci náležející do působnosti 

soudu rozhodujícího věci správního soudnictví, je řešen v rámci kapitoly upravující 

problematiku věcné příslušnosti, protože i občanský soudní řád takovou situaci upravuje 

v ustanoveních týkajících se věcné příslušnosti. 

Pravomoc soudu k projednání věci není dána, pokud v případech stanovených zákonem 

nepatří určitá věc do pravomoci soudu dříve, než skončí řízení u jiného orgánu, tak i v 

případech, kdy věc má být podle smlouvy účastníků projednána v řízení před 

rozhodcem za podmínek stanovených v § 106 odst. 1 o. s. ř. 

 

5.1.1 Dělená pravomoc 
 

Má-li být před řízením u soudu provedeno řízení u jiného orgánu, mohou soudy jednat 

jen tehdy, nebyla-li věc v takovém řízení s konečnou platností vyřešena. V současné 

                                                           
36

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 2. 2006, sp. zn. NS 29 Odo 61/2006. 
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době platné právní předpisy žádné obdobné předběžné řízení obligatorně předcházející 

soudnímu řízení neupravují, ustanovení § 8 o.s.ř. je tak ustanovením obsolentním. 

Dělená pravomoc je teorií procesního práva tradičně zařazována mezi procesní 

podmínky.37 I dělenou pravomoc by tak soud byl povinen v souladu s ustanovením § 

103 o.s.ř. z úřední povinnosti zkoumat kdykoli za řízení. Stejně jako v případě soudní 

pravomoci i v tomto případě zákon v § 104 odst. 1 o.s.ř. zdůrazňuje neodstranitelnost 

nedostatku této procesní podmínky. Nedostatek by spočíval v tom, že ještě neskončilo 

řízení u jiného orgánu bránící projednání věci před soudem a soud by tak byl povinen 

řízení podle § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavit a po právní moci usnesení postoupit věc 

příslušnému orgánu. I zde by právní účinky spojené s podáním návrhu na zahájení 

řízení zůstaly zachovány.  

 

5.1.2 Rozhodčí smlouva 
 

Jako procesní podmínku je soud povinen zkoumat i skutečnost, zda projednání věci před 

soudem nebrání rozhodčí smlouva. Ustanovení § 106 odst. 1 o.s.ř. se od obecné úpravy 

objasňování nedostatku podmínek řízení obsažené v § 103 o.s.ř. odchyluje v tom, že 

soud tuto překážku postupu řízení nezkoumá z úřední povinnosti, nýbrž jen na základě 

včasné námitky žalovaného. Žalovaný může uplatnit námitku nejpozději při jeho 

prvním úkonu ve věci. 

Je-li žalovaným podána včasná námitka nedostatku pravomoci, překážka existence 

rozhodčí smlouvy nebude bránit projednání věci pouze tehdy, pokud účastníci prohlásí, 

že na smlouvě netrvají. Aby zamezil odepření spravedlnosti, projedná soud věc i tehdy, 

jestliže zjistí, že věc nemůže být podle práva České republiky podrobena rozhodčí 

smlouvě nebo že rozhodčí smlouva je neplatná, popřípadě že vůbec neexistuje anebo že 

se rozhodčí soud odmítl věcí zabývat. V ostatních případech zjistí-li soud, že věc má být 

podle smlouvy účastníků projednána v řízení před rozhodci, nemůže věc dále 

projednávat a řízení zastaví. Součástí usnesení o zastavení řízení v tomto případě není 

                                                           
37

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 7. 2004, sp. zn. 22 CDO 1539/2004. 
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výrok o postoupení věci rozhodčímu soudu nebo rozhodci.38 Jestliže byl do 30 dnů od 

doručení usnesení soudu v téže věci podán návrh na zahájení řízení před rozhodci, 

zůstávají právní účinky původního návrhu zachovány (§ 106 odst. 2 o.s.ř.). 

Strany si mohou v rozhodčí smlouvě dohodnout, že jejich spory, k jejichž projednání a 

rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat rozhodčí soud. 

Rozhodčí je zahájeno dnem, kdy rozhodčímu soudu došla žaloba. Po zahájení řízení je 

tento rozhodčí soud oprávněn podle § 15 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení39 zkoumat 

svou pravomoc. Dospěje-li k závěru, že podle předložené rozhodčí smlouvy jeho 

pravomoc není dána, usnesením o tom rozhodne. Přesto ani zde nelze ve vztahu 

k žalobcům hovořit o odepření spravedlnosti. Samotné usnesení rozhodčího soudu o 

nedostatku pravomoci k projednání věci soudně přezkoumatelné není, ale soud je 

takovým rozhodnutím vázán potud, že je povinen věc projednat. Rozhodnutí rozhodčího 

soudu o nedostatku jeho pravomoci tedy nebrání podat žalobu nebo návrh na 

pokračování v řízení u soudu.40 

 

 

5.2 Věcná příslušnost 
 

Věcná příslušnost soudu vymezuje okruh působnosti mezi jednotlivými druhy soudů. 

Ustanovení § 9 o.s.ř. tedy určuje, který soud rozhoduje v dané věci jako soud prvního 

stupně. Věcná příslušnost je jednou z podmínek, za nichž soud může jednat ve věci. O 

významu této procesní podmínky svědčí skutečnost, že pokud by věc byla projednána a 

rozhodnuta věcně nepříslušným soudem, je tato vada bez dalšího důvod pro zrušení 

takového rozhodnutí (§ 219a odst. 1 pís. a) o.s.ř.). 

                                                           
38

 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 
714. 

39
 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

40
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1899/2008. 
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Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro 

určení věcné příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které jsou tu v 

době jeho zahájení (§ 11 odst. 1, věta druhá, o. s. ř.). V uvedené úpravě je vyjádřena 

zásada perpetuatio fori, která znamená, že příslušnost soudu, založená na počátku řízení, 

se v jejím průběhu nezmění, i když dojde ke změně skutečností, podle nichž se 

posuzuje. Podle výslovného znění § 11 odst. 2 věta první o.s.ř. je věcně a místně 

příslušným vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat 

nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu, 

přičemž je pak již bez významu, byla-li takovým rozhodnutím určena chybně.41 

Podle ustanovení § 103 o.s.ř. soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny 

podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Pro zkoumání 

podmínky věcné příslušnosti upravuje zákon speciální postup v § 104a odst. 1 o.s.ř., 

který se však od obecné úpravy zkoumání podmínek řízení neodchyluje, a proto i 

věcnou příslušnost zkoumá soud z úřední povinnosti kdykoli za řízení. Otázku věcné 

příslušnosti by však měl soud vyřešit co nejdříve. Lze se totiž přiklonit k názoru, že 

spolu s otázkou pravomoci má řešení sporu o věcnou příslušnost přednost před 

zkoumáním jiných podmínek řízení, protože o zastavení řízení pro nedostatek podmínky 

řízení nebo o odmítnutí žaloby je oprávněn rozhodnout pouze věcně příslušný soud.42 

Navíc vyjde-li po vydání rozhodnutí ve věci najevo věcná nepříslušnost soudu a takové 

rozhodnutí bude v odvolacím řízení zrušeno, v řízení u věcně příslušného soudu, 

kterému byla věc postoupena, jsou dosavadní výsledky řízení použitelné jen omezeně. 

Z výsledku dosavadního řízení při novém projednání věci v souladu s § 226 odst. 2 věta 

druhá o.s.ř. vycházet pouze z uznání žalovaného a ze shodných skutkových tvrzení 

účastníků, se souhlasem účastníků i z některých provedených důkazů. 
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Rozhodujícím hlediskem pro rozdělení věcné příslušnosti mezi okresní a krajské soudy 

je hmotněprávní povaha věci,43 což předpokládá ze strany soudu v rámci procesu 

zkoumání této podmínky určitou předběžnou právní kvalifikaci sporu. Nejedná se 

ovšem o zkoumání, které by nahrazovalo právní posouzení věci soudem v souvislosti s 

rozhodováním o žalobě. Rámec této předběžné právní kvalifikace je dán tím, že musí 

být, alespoň v hrubých rysech, zřejmé, o jakou věc jde z hlediska hmotného práva.44 

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní 

soud k tomu vhodná opatření. Nedostatek podmínky věcné příslušnosti je nedostatkem, 

který lze odstranit. Ustanovení § 104 o.s.ř. je obecným předpisem při zjištění nedostatku 

procesní podmínky, který se v případě věcné příslušnosti uplatní tehdy, neobsahují-li § 

104a, § 104b a § 104c o.s.ř. speciální úpravu. Při řešení otázky, které soudy jsou věcně 

příslušné projednat a rozhodnout spor nebo jinou právní věc v občanském soudním 

řízení, se postupuje podle § 104a o.s.ř. Ustanovení § 104b o.s.ř. řeší případy, kdy soud 

v občanském soudním řízení dovodí, že pro věc, která u něho byla zahájena, je dána 

věcná příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví. V § 104c 

o.s.ř. je pak řešena situace, kdy věc byla zahájena u soudu, který rozhoduje podle 

soudního řádu správního věci správního soudnictví a tento soud návrh odmítl 

s odůvodněním, že jde o věc, která má být projednána a rozhodnuta v občanském 

soudním řízení. Zákonodárce v těchto ustanoveních používá označení spory o věcnou 

příslušnost a toto označení je také východiskem pro předkládanou diplomovou práci. De 

lege ferenda se však lze přiklonit k názoru, že vzhledem ke speciálnímu vymezení 

pravomocí pro jednotlivé druhy soudnictví by bylo ve výše uvedených případech 

vhodnější označení spory o pravomoc než o věcnou příslušnost. Spory o věcnou 

příslušnost totiž mohou vznikat mezi jednotlivými články soustavy soudů, spory o 

pravomoc mezi soudy vykonávající jednotlivé druhy soudnictví.45 
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Má-li okresní nebo krajský soud za to, že není věcně příslušný a podle jeho názoru 

náleží věc do věcné příslušnosti okresních, krajských nebo vrchních soudů, předloží věc 

se zprávou o tom svému nadřízenému vrchnímu soudu. Má-li okresní nebo krajský soud 

za to, že není věcně příslušný a že věc náleží do příslušnosti Nejvyššího soudu, předloží 

věc se zprávou o tom Nejvyššímu soudu. Je-li vrchní nebo Nejvyšší soud sám věcně 

příslušný, věc projedná a rozhodne. V ostatních případech rozhodnutím určuje, které 

soudy jsou k projednání a rozhodnutí příslušné v prvním stupni. Pojem nadřízený soud, 

je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z 

organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a nelze jej 

zaměňovat s pojmem odvolací soud.46  

Obdobně postupuje vrchní nebo Nejvyšší soud, má-li za to, že není věcně příslušný 

rozhodovat ve věci, o které bylo u něj zahájeno řízení. Pokud vrchní soud dospěje 

k názoru, že věcně příslušným je Nejvyšší soud, předloží věc se zprávou o tom 

Nejvyššímu soudu. V ostatních případech rozhodne, které soudy jsou k projednání a 

rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni. V řízení zahájeném u Nejvyššího soudu, 

není-li tento soud sám věcně příslušný, rovněž rozhodne, které soudy jsou k projednání 

a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni (§ 104a odst. 3 a 4 o.s.ř.) .   

K zajištění toho, aby soud rozhodující ve sporu o věcnou příslušnost mohl vzít v úvahu 

také stanovisko účastníků, je v právní úpravě zakotveno, že se účastníci mají právo 

k postupu a soudem uváděným důvodům vyjadřovat. Odlišným institutem je námitka 

věcné nepříslušnosti vznesená účastníkem. Uplatní-li za řízení před soudem prvního 

stupně některý z účastníků řízení námitku nedostatku věcné příslušnosti soudu, u něhož 

bylo řízení zahájeno, je takový soud povinen předložit věc vrchnímu nebo Nejvyššímu 

soudu tak, jako kdyby sám měl za to, že není věcně příslušný. 

Proti rozhodnutí vrchního a Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti není přípustný žádný 

opravný prostředek a toto rozhodnutí je pro účastníky a soudy závazné (§ 104a odst. 7 

o.s.ř.). Možnost a povinnost soudů zkoumat věcnou příslušnost soudů tedy končí tím, 

bylo-li o ní příslušným soudem pravomocně rozhodnuto. Pravomocným usnesením o 
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věcné příslušnosti je otázka věcné příslušnosti pro soud v konkrétní věci a pro účastníky 

řízení závazným způsobem vyřešena a v dalším řízení (včetně odvolacího či 

dovolacího) nemůže být znovu přezkoumávána.47 

V rámci zkoumání své věcné příslušnosti se musí civilní soud, u něhož byla podána 

žaloba, vypořádat především s otázkou, zda věc náleží do věcné příslušnosti soudů 

civilních či soudů správních. Náleží-li věc do věcné příslušnosti soudu, který rozhoduje 

věci správního soudnictví, platí zvláštní postup podle § 104b o.s.ř. Byla-li podána 

žaloba u civilního soudu, avšak věc náleží do věcné příslušnosti soudu, který rozhoduje 

věci správního soudnictví, soud řízení v souladu s ustanovením § 104b odst. 1 o.s.ř. 

zastaví. Výjimkou z tohoto postupu jsou případy uvedené v § 104b odst. 2 o.s.ř., kdy 

soud vyslovuje svou věcnou nepříslušnost a rozhoduje o postoupení věci věcně 

příslušnému soudu, který rozhoduje věci správního soudnictví. Právní účinky spojené 

s podáním návrhu na zahájení řízení zůstávají zachovány. Situace, kdy soud rozhodující 

ve správním soudnictví odmítne ve stejné věci návrh s tím, že šlo o věc, kterou soudy 

projednávají a rozhodují v občanském soudním řízení, je upravena v § 104c o.s.ř. 

Aby se ve výše uvedených případech zabránilo opakovanému odmítání či zastavování 

řízení, obsahují občanský soudní řád i soudní řád správní48 ustanovení, které zajišťují, 

že věc musí být předložena zvláštnímu senátu určenému k rozhodování takto vzniklých 

kompetenčních sporů.49 Tímto ustanovením je v občanském soudním řádu jednak § 

104b odst. 3 o.s.ř. v případě, že je mezi soudem správního soudnictví a civilním soudem 

spor o to, zda jde v konkrétním případě o věc správního soudnictví, a jednak § 104c 

odst. 2 o.s.ř., který se týká sporu o věcnou příslušnost vzniklého podle § 104c odst. 1 

o.s.ř.  

Vzniklý spor o věcnou příslušnost, kdy si soudy v občanském soudním řízení a ve 

správním soudnictví buď oba osobují možnost věc projednat a rozhodnout (pozitivní 
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konflikt) nebo oba odpírají svou věcnou příslušnost (negativní konflikt), je ve své 

podstatě spor o to, zda se v dané věci jedná o věc soukromoprávní nebo veřejnoprávní.50 

Postup při řešení takto vzniklých konfliktů upravuje zákon č. 131/2002 Sb., o 

rozhodování některých kompetenčních sporů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na 

zahájení řízení o kompetenčním sporu je podle tohoto zákona oprávněna podat některá z 

jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala 

spornou. Návrh projednává zvláštní senát složený ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří 

soudců Nejvyššího správního soudu, který rovněž usnesením rozhoduje o tom, kdo je 

příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení. Pravomocné 

rozhodnutí zvláštního senátu je závazné nejen mezi účastníky sporu, ale i pro všechny 

orgány moci výkonné, územně samosprávné celky, jakož i pro soudy. Tato závaznost 

erga omnes má zajistit, aby při řešení stejné právní otázky, tedy zda konkrétní právní 

nárok opřený o konkrétní ustanovení zákona je svou povahou soukromoprávní nebo 

veřejnoprávní, bylo do budoucna postupováno stejně.51  

 

 

5.3 Místní příslušnost 

 

Místní příslušnost vymezuje rozsah působnosti mezi jednotlivými soudy téhož článku 

soudní soustavy. Občanský soudní řád svými ustanoveními o místní příslušnosti určuje, 

který konkrétní soud má projednávat tu kterou věc. Je-li místně více soudů, může se 

řízení konat u kteréhokoli z nich. Zákon rozlišuje obecnou a zvláštní místní příslušnost. 

O obecnou místní příslušnost jde tehdy, závisí-li její určení na všeobecných důvodech. 

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž 

návrh směřuje (žalovaného), nestanoví-li zákon místní příslušnost jinak. O zvláštní 

místní příslušnost tehdy, závisí-li její určení na zvláštních důvodech. Zákon rozeznává 
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místní příslušnost danou na výběr (§ 87 o.s.ř.) a výlučnou místní příslušnost (§ 88 

o.s.ř.). 

Místní příslušnost soudu má v rámci úpravy podmínek řízení, mezi něž náleží, zvláštní 

režim. Zatímco k tomu, zda jsou splněny ostatní podmínky řízení v širším slova smyslu, 

včetně věcné příslušnosti, přihlíží soud kdykoliv za řízení (srov. § 103 o.s.ř.), zkoumání 

místní příslušnosti se soustřeďuje jen na začátek řízení (srov. § 105 odst. 1 o.s.ř.). 

Podle ustanovení § 105 o.s.ř. místní příslušnost zkoumá soud před tím, než začne jednat 

o věci samé. Rozhodl-li soud o věci samé bez jednání, zkoumá místní příslušnost jen 

před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz. Později ji zkoumá jen k 

námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Je-li 

námitka nedostatku místní příslušnosti podána včas, může soud svou místní příslušnosti 

zkoumat i poté, co začal jednat ve věci samé nebo co ve věci samé rozhodl bez jednání, 

protože ke zhojení nedostatku místní nepříslušnosti nedošlo. V rámci rozkazního řízení 

soudu zůstává právo zkoumat svou místní příslušnost v případě, že se nepodaří platební 

rozkaz soudu doručit do vlastních rukou žalovaného a soud jej pro nedoručitelnost zruší. 

Stejně tak i účastníku řízení zůstává zachována námitka místní nepříslušnosti, podal-li 

odpor, kterým byl vydaný platební rozkaz zrušen. Účastník tak může vznést námitku 

místní nepříslušnosti až do okamžiku prvního procesního úkonu, kterým se na soud 

obrací po zrušení platebního rozkazu.52 

Byla-li podána žaloba u místně nepříslušného soudu a začal-li tento soud jednat o věci 

samé nebo rozhodl-li ve věci samé bez jednání (s výjimkou vydání platebního rozkazu), 

nemůže již vyslovit svou místní nepříslušnost z vlastní iniciativy. Promeškal-li také 

účastník příležitost iniciovat rozhodnutí soudu o jeho místní příslušnosti, neboť 

neuplatnil námitku nedostatku místní příslušnosti při prvním úkonu, který mu příslušel, 

nebo ji uplatnil, ale opožděně, pak již místní příslušnost za žádných okolností zkoumat 

nelze a nedostatek místní příslušnosti procesního soudu je tak zhojen. Rozhodnutí je pak 

v takovém případě vydáno za stavu, kdy byl nedostatek jeho místní nepříslušnosti již 

zhojen a rozhodnutí tedy není vydáno místně nepříslušným soudem. Vydal-li však soud, 

u něhož bylo zahájeno řízení, aniž byl místně příslušný, rozhodnutí toliko procesní 
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povahy a učinil-li tak dříve, než začal jednat ve věci samé, pak jde o rozhodnutí vydané 

místně nepříslušným soudem, bez ohledu na to, zda účastník promeškal příležitost 

uplatnit námitku nedostatku místní příslušnosti. Soud totiž stále ještě může zkoumat 

svou místní příslušnost z vlastní iniciativy a ke zhojení nedostatku místní příslušnosti 

dosud nedošlo. 

 

Místní příslušnost patří mezi podmínky, jejichž vada nemá povahu neodstranitelného 

nedostatku podmínky řízení a zákon tak poskytuje procesní prostor k její nápravě. 

Ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. je obecným předpisem při zjištění odstranitelného 

nedostatku některé procesní podmínky, který se uplatní tehdy, neobsahuje-li § 105 o.s.ř. 

speciální úpravu. 

Vysloví-li soud svým usnesením, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto 

usnesení příslušnému soudu. Jestliže soud, jemuž byla věc postoupena, s postoupením 

nesouhlasí a otázka příslušnosti nebyla rozhodnuta soudem odvolacím, předloží ji k 

rozhodnutí svému nadřízenému soudu. Pojem nadřízený soud, je-li použit občanským 

soudním řádem k určení příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř 

soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a nelze jej zaměňovat s pojmem odvolací 

soud.53 Rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který věc postoupil. Pokud soud 

vyslovující usnesením svou místní nepříslušnost není schopen určit soud, kterému má 

věc být postoupena, předloží věc za podmínek § 11 odst. 3 o.s.ř. Nejvyššímu soudu 

k určení místní příslušnosti. Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří 

do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je 

nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Soud určený 

nadřízeným soudem nebo Nejvyšším soudem není zbaven svého práva zkoumat místní 

příslušnost.54 

Obdobně soud postupuje i v případě včasné a důvodné námitky nedostatku místní 

příslušnosti vznesené účastníkem řízení. Z ustanovení § 105 odst. 4 o.s.ř. vyplývá, že o 
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 Stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 1996, sp. zn. Plsn 1/96, uveřejněné pod č. 48 ve 
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1996. 

54
 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 

698. 
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uplatněné námitce nedostatku místní příslušnosti musí soud vždy rozhodnout. Nebyla-li 

uplatněna včas nebo je-li nedůvodná, rozhodne tak, že ji zamítne.55 

Rozhodl-li soud ve věci samé, aniž rozhodl o včasné a důvodné námitce nedostatku 

místní příslušnosti, pak rozhodl místně nepříslušný soud. Jestliže tedy byla taková 

námitka uplatněna a soud prvního stupně pokračoval v řízení, aniž o takové námitce 

rozhodl, zatížil řízení vadou. Vada řízení spočívající v tom, že soud pokračoval v řízení, 

aniž rozhodl o uplatněné námitce nedostatku místní příslušnosti, nepatří mezi vady 

taxativně vypočtené v ustanoveních § 212a odst. 5 a § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř., k 

nimž odvolací soud přihlíží vždy bez dalšího. Jedná se tedy o jinou vadu řízení před 

soudem prvního stupně, k níž přihlíží odvolací soud jen tehdy, jestliže mohla mít za 

následek nesprávné rozhodnutí ve věci a jen jestliže za odvolacího řízení nemohla být 

zjednána náprava. Lze se však přiklonit k názoru, že jestliže přes včas a důvodně 

vznesenou námitku věc projednal a rozhodl o ní místně nepříslušný soud, popřípadě 

jestliže nemeritorní rozhodnutí vydal místně nepříslušný soud, jde vždy o vadu, která 

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Je tomu tak proto, že vydal-li 

rozhodnutí soud, který není k řízení místně příslušný a nestal se místně příslušným ani 

konvalidací nedostatku místní příslušnosti, pak byli účastníci řízení odňati svému 

zákonnému soudci56 a došlo tedy k porušení ústavního principu zakotveného v článku 

38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.57 

Jestliže by rozhodnutí soudu předcházela důvodná, ale opožděná námitka nedostatku 

místní příslušnosti, pak vada řízení spočívající v tom, že soud vydal toto rozhodnutí, 

aniž o takové námitce rozhodl, nemohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, 

protože rozhodoval soud, který se již stal místně příslušným. Stejně je tomu tehdy, 

jestliže takový soud, který nerozhodl o důvodné, ale opožděně uplatněné námitce 

nedostatku místní příslušnosti, vydal rozhodnutí ve věci samé bez jednání (s výjimkou 

platebního rozkazu). 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. 23 Cdo 937/2009. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. 23 Cdo 937/2009. 

57
 Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením ČNR pod č. 2/1993 ve Sbírce zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „Listina“). 
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K rozhodování o místní příslušnosti dochází také v souvislosti s delegací věci jinému 

soudu. V některých případech se totiž může stát, že výkon soudní pravomoci bude 

soudu znemožněn. I v takových případech je však třeba vhodným zásahem určit 

příslušnost soudu a jedním z takových prostředků je delegace.58 Ustanovení § 12 o.s.ř. 

rozeznává dva druhy delegace:  

- delegace nutná, upravená v § 12 odst. 1 o.s.ř., se uplatní v situacích, kdy 

příslušný soud nemůže o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni. 

Věc tak musí být přikázána jinému soudu téhož stupně; 

- podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu 

téhož stupně také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti podle ustanovení § 

12 odst. 2 o.s.ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení 

účastníků i jiných okolnostech. Předpokladem přikázání věci jinému soudu z 

důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. je především existence 

okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. K 

přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze 

výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci 

příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, 

aby dostatečně odůvodňovaly průlom do ústavního principu zakotveného 

v článku 38 odst. 1 Listiny, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému 

zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon;59  

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je 

nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. 

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o.s.ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, 

kterému soudu má být věc přikázána. V případě delegace vhodné též právo účastníků 

vyjádřit se k důvodu delegace, pro který by věc měla být přikázána, aby vhodnost 

takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů. Delegací totiž nesmí 
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 Schelleová, I. A kol. Civilní proces. 1. vydání.  Eurolex Bohemia, 2006, str. 288. 

59
 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000.   
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být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně 

nepříznivě.60 

Ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. stanovuje, že řízení se koná u toho soudu, který je věcně a 

místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení 

rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Případné změny skutečností, 

podle nichž se místní příslušnost posuzuje a které nastanou až v průběhu řízení, jsou 

tedy nerozhodné. V některých případech však může být zásada perpetuatio fori 

prolomena. Změnu místní příslušnosti založené ve smyslu § 11 odst. 1 věty druhé o.s.ř. 

umožňuje ustanovení § 177 odst. 2 o.s.ř, podle kterého změní-li se okolnosti, na základě 

kterých se posuzuje příslušnost ve věcech péče o nezletilé, může příslušný soud přenést 

svou příslušnost na jiný soud, pokud je to v zájmu nezletilého. Jestliže soud, na nějž 

byla příslušnost přenesena, s přenesením nesouhlasí a otázka přenesení příslušnosti 

nebyla již rozhodnuta odvolacím soudem, předloží věc k rozhodnutí svému 

nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který příslušnost 

přenesl. Předpokladem přenesení příslušnosti je tedy změna okolností významných pro 

určení místní příslušnosti ve smyslu § 88 písm. c) o.s.ř. a zároveň respektování zájmu 

nezletilého dítěte. Tato speciální úprava má přednost před ustanovením § 12 odst. 2 

o.s.ř., které tudíž ve věcech péče o nezletilé nelze použít, a nelze proto z důvodů 

vhodnosti takovou věc přikázat jinému soudu. Změna jednou určené příslušnosti soudu 

péče o nezletilé je tak zásadně možná jen postupem podle § 177 odst. 2 o.s.ř., protože 

rozhodujícím hlediskem pro případnou změnu místní příslušnosti je zájem nezletilých 

dětí, nad nímž důvody vhodnosti nemohou převážit.61 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 1. 2010, sp. zn. 4 Nd 392/2009. 

61
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 4 ND 279/2009. 
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5.4 Funkční příslušnost 
 

Funkční příslušnost vymezuje působnost mezi soudy různých článků soudní soustavy 

při projednání jedné a téže věci, tedy určuje, který soud rozhoduje o opravných 

prostředcích, ať už řádných nebo mimořádných. 

Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání. 

Účastník může napadnout odvoláním rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí 

krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni vždy, pokud to zákon nevylučuje (§ 

201 o.s.ř.). Funkční příslušnost k odvolání je upravena v § 10 o.s.ř. tak, že odvolací 

řízení proti rozhodnutí okresních soudů probíhá u krajských soudů, a o odvolání proti 

rozhodnutí krajských soudů jako soudů prvního stupně pak rozhoduje vrchní soud. 

Pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu lze napadnout, je-li to zákonem připuštěno, 

dovoláním (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Funkční příslušnost k dovolání je podle § 10a o.s.ř. 

přiznána Nejvyššímu soudu, který tak vždy rozhoduje o dovoláních proti rozhodnutím 

krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích.    

Příslušnost k projednání a rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost 

je dána § 235a odst. 1 o.s.ř. soudu, který o věci rozhodoval v prvním stupni, s výjimkou 

stanovenou ve větě druhé tohoto ustanovení. 

Nedostatek funkční příslušnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit, 

proto řízení o takovém podání, které touto vadou trpí, nelze než podle ustanovení § 104 

odst. 1 o.s.ř. zastavit.62  

Občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání 

proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Tím, že účastník směřuje „dovolání” přímo proti 

rozhodnutí soudu prvého stupně podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nejvyšší soud 

proto řízení o „dovolání“ proti rozsudku okresního soudu, které touto vadou trpí, zastaví 

(§ 104 odst. 1 o.s.ř.).63 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 32 Cdo 2165/2010.  
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. 25 CDO 974/2004. 
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Jelikož opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu není 

odvolání nýbrž dovolání, občanský soudní řád ani neupravuje funkční příslušnost soudu 

pro projednání odvolání proti rozhodnutí krajského nebo vrchního soudu jako soudu 

odvolacího. Tím, že účastník přesto podá „odvolání“ proti rozhodnutí odvolacího soudu, 

uvedenou podmínku řízení pomine. Nedostatek funkční příslušnosti je však i v tomto 

případě neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, a proto řízení o takovém 

odvolání je soud povinen podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavit.64 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 25 Cdo 2815/2010. 
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6. Procesní podmínky na straně účastníků 
 

Občanský soudní řád definuje účastníky sporného řízení jako žalobce a žalovaného (§ 

90 o.s.ř.). Účastníkem řízení jsou také navrhovatel a ti, které zákon za účastníky 

označuje (§ 94 odst. 2 o.s.ř.). V řízeních, které lze zahájit i bez návrhu, jsou dle zákona 

účastníky navrhovatel a ti, o jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. 

Jde-li však o řízení o neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, 

jsou účastníky pouze manželé (§ 94 odst. 1 o.s.ř.). Účastník jako subjekt práv a 

povinností, které jsou předmětem řízení, musí splňovat zákonem stanovené předpoklady 

účastenství. Základními předpoklady účastenství jsou způsobilost takového subjektu být 

účastníkem řízení, tedy způsobilost být nositelem procesních práv a povinností, a 

procesní způsobilost, jako způsobilost vykonávat samostatně procesní úkony, tedy 

způsobilost před soudem samostatně jednat. 

Teorie procesního práva tradičně řadí způsobilost být účastníkem a procesní způsobilost 

mezi procesní podmínky na straně účastníků. Vyskytuje-li se v řízení zástupce, patří 

jeho způsobilost být zástupcem a řádné prokázání jeho oprávnění k zastupování 

účastníka rovněž mezi podmínky řízení. Stejný názor na výčet procesních podmínek na 

straně účastníků je konstantně a dlouhodobě sdílen i soudní praxí.65 

 

6.1 Způsobilost být účastníkem řízení     
 

Způsobilost být účastníkem řízení (procesní subjektivita) je upravena v ustanovení § 19 

o.s.ř. a přiznána tomu subjektu, který má způsobilost mít práva a povinnosti podle 

občanského práva hmotného. Způsobilost mít práva a povinnosti mají vedle fyzických 

osob (§ 7 občanského zákoníku66) i právnické osoby (§ 18 odst. 1 OZ) a stát (§ 21 OZ). 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2239/2009. 
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 Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“).   
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Ten, kdo nemá podle hmotného práva způsobilost mít práva a povinnosti, je způsobilým 

účastníkem řízení jen jestliže mu zákon tuto způsobilost přiznává. 

Způsobilost být účastníkem řízení je procesní podmínkou, kterou soud zkoumá z úřední 

povinnosti. Tato podmínka musí existovat již v okamžiku zahájení řízení, protože ten, 

kdo nemá způsobilost být účastníkem řízení, nemůže v občanském soudním řízení 

vstoupit do procesních vztahů.67 Proto jestliže byl za účastníka řízení označen někdo, 

kdo nikdy neměl způsobilost být účastníkem řízení, nebo někdo, kdo sice byl způsobilý 

mít práva a povinnosti nebo jemuž zákon přiznával způsobilost být účastníkem řízení, 

avšak před zahájením řízení tuto způsobilost ztratil, jde o nedostatek podmínky řízení, 

který nelze odstranit. O neodstranitelný nedostatek se jedná i v případě, že je za 

účastníka řízení označena organizační složka právnické osoby, která nemá právní 

subjektivitu,68 a rovněž tak uvedené platí i v případě, označil-li žalobce za účastníka 

řízení organizační jednotku (orgán) právnické osoby.69 V těchto případech nemůže 

vzniknout procesněprávní vztah, protože zde chybí jeden z jeho základních prvků - 

jeden ze subjektů procesněprávního vztahu (způsobilá strana sporu). Absence 

způsobilosti být účastníkem řízení jako neodstranitelný nedostatek podmínky řízení 

proto musí vždy vést k zastavení řízení. 

Pro případ ztráty procesní subjektivity účastníka až po zahájení řízení upravuje 

občanský soudní řád zvláštní postup. Podle ustanovení § 107 o.s.ř. platí, že jestliže 

účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo 

pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. 

Není-li možné v řízení pokračovat ihned, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v 

řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením. Ztratí-li způsobilost být účastníkem 

řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím 

procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 2. 2004, sp. zn. 33 Odo 1002/2003. 
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 Srov. názor vyjádřený ve Stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 

3. 9. 1997, Cpjn 30/97, které bylo uveřejněno pod č. 41 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 
ročník 1997. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 9. 1999, sp. zn. 20 Cdo 2380/98, publikované v časopise 

Soudní judikatura 4/2000, č. 39. 
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vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby 

převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde. Ten kdo vstupuje do řízení na místo 

dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu 

do řízení. 

Způsobilost být účastníkem řízení, tedy institut vymezený právem procesním, nelze 

ztotožňovat s aktivní či pasivní věcnou legitimací označeného účastníka v konkrétním 

sporu. Nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení je neodstranitelnou vadou, která 

brání soudu jednat ve věci a má mít za důsledek zastavení řízení. Naproti tomu 

nedostatek věcné legitimace účastníka, který způsobilost být účastníkem řízení ve 

smyslu ustanovení § 19 o.s.ř. má, není nedostatkem podmínky řízení ve smyslu § 104 

o.s.ř., ale důvodem pro zamítnutí žaloby rozhodnutím soudu ve věci samé.70 

 

6.1.1 Označování účastníků řízení 

 

Aby s nimi soud mohl jednat, musí být účastníci řízení, popřípadě jejich zástupci, v 

žalobě označeni tak, aby bylo nepochybné, kdo se má řízení zúčastnit a aby nebylo 

možné zaměnit je s jinými osobami. 

V soudní praxi může někdy činit obtíže problematika označování účastníků v návrhu na 

zahájení řízení, to znamená určení, zda se v konkrétním případě jedná o vadu žaloby 

v označení žalovaného nebo o nedostatek způsobilosti žalovaného být účastníkem 

řízení. Takové rozlišení je v praxi důležité, protože vada podání a nedostatek podmínky 

řízení jsou navzájem nezaměnitelnými procesními instituty, samostatně upravenými, 

které mají odlišné důsledky a s nimiž se pojí i rozdílné reakce soudu.71 

V zásadě jde o vadu žaloby tehdy, je-li označení účastníka v žalobě nepřesné nebo 

neúplné, nebo jestliže obsah žaloby vzbuzuje pochybnosti o tom, zda žaloba směřuje 

proti tomu, kdo je jako žalobce označen. Jinými slovy o vadu žaloby jde nejen tehdy, 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 11. 2004, sp. zn. 32 ODO 217/2004. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 20 CDO 2245/1999. 
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neumožňuje-li označení účastníka v žalobě jeho přesnou identifikaci, či v jeho označení 

došlo k chybě v psaní nebo jiné zřejmé nesprávnosti, ale i tehdy, je-li údaj označující 

žalovaného v rozporu s vylíčením rozhodujících skutečností nebo s údajem o tom, čeho 

se žalobce domáhá. Vada žaloby je důvodem k postupu podle § 43 o.s.ř., nikoliv k 

zastavení řízení podle § 104 o.s.ř. Protože se v případě označení účastníků jedná o vadu, 

jejíž neodstranění brání pokračování řízení, má soud účastníka poučit podle § 43 odst. 2 

o.s.ř. také o následcích nevyhovění výzvě.72 

Podle § 104 o.s.ř. postupuje soud v případě, že žalovaný, který nemá způsobilost být 

účastníkem řízení, byl řádně označen a nejsou pochybnosti o tom, kdo má být žalován. 

Je tedy mimo jakoukoliv pochybnost za účastníka řízení označen ten, kdo nemá 

způsobilost být účastníkem řízení. V takovém případě jde o neodstranitelný nedostatek 

podmínky řízení a soud řízení podle ustanovení § 104 odst. 1, věty první o.s.ř. zastaví. 

Postup podle § 43 o.s.ř. je zde vyloučen.73 Uvedené platí nejen tehdy, označil-li žalobce 

za účastníka řízení toho, kdo nikdy neměl způsobilost být účastníkem řízení, nebo 

někoho, kdo sice byl způsobilý mít práva a povinnosti nebo jemuž zákon přiznával 

způsobilost být účastníkem řízení, avšak před zahájením řízení tuto způsobilost ztratil, 

ale i v případě, že žalobce označil za účastníka řízení organizační složku státu nebo 

organizační složku právnické osoby, která nemá právní subjektivitu a rovněž tak 

uvedené platí i v případě, označil-li žalobce za účastníka řízení organizační jednotku 

právnické osoby.74 

Například je-li účastníkem řízení stát, musí žaloba obsahovat označení státu a příslušné 

organizační složky, která za stát vystupuje (zákon č. 219/2000 o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů). 

Jestliže v konkrétní věci bude jako žalovaná označená pouze organizační složka, která 

jedná za stát, ale sama nemůže být účastníkem řízení, a z obsahu žaloby je zřejmé, že 

žaloba směřuje proti státu a nikoli proti této organizační složce, bude povinností soudu 

účastníka řízení podle § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzvat k odstranění této vady podání a 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 22/03. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 10. 2009, sp. zn. 21 CDO 4184/2008. 
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současně ho poučit podle § 43 odst. 2 o.s.ř. o následcích nevyhovění této výzvě.75 Bude-

li ale mít žalobce prokazatelnou vědomost o tom, že v daném případě nemůže uplatnit 

nárok proti konkrétní organizační složce a z obsahu žaloby nevyplývá, že ve skutečnosti 

chtěl uplatnit nárok proti státu, který jen nesprávně označil, nejde o vadu žaloby ve 

smyslu § 43 odst. 1 o.s.ř. a neuplatní se tak ani poučovací povinnost soudu. V takovém 

případě bude soud vycházet z toho, že žalobce vědomě uplatnil nárok proti někomu, kdo 

nemá způsobilost být účastníkem řízení a řízení pro nedostatek podmínek řízení 

zastaví.76 

Při existenci pochybností, zda jde v konkrétním případě o vadu návrhu nebo o označení 

účastníka, který nemá procesní subjektivitu, by měl soud nejdříve použít postup podle § 

43 o.s.ř a vyzvat účastníka k odstranění nedostatku podání. Pokud by obecné soudy 

řízení zastavily, aniž by daly žalobci příležitost vadu žaloby odstranit, porušily by čl. 90 

Ústavy77, podle kterého jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem 

stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Soud by tak měl dát v takovém 

případě účastníkovi předtím, než návrh odmítne, možnost, aby uvedený nedostatek 

odstranil. Soud však nemá žalobci sdělovat, koho má konkrétně žalovat. Poučovací 

povinnost nelze rozšiřovat tak, aby překračovala rámec poučení o procesních právech a 

povinnostech účastníků a zasahovala do hmotného práva. Podle ústavního soudu by 

ovšem nevybočovalo z rámce procesního poučení, pokud by soudy vyzvaly žalobce, 

aby odstranil vadu podání, spočívající v nesprávném označení účastníka řízení na straně 

žalovaného tak, aby označení účastníka odpovídalo znění ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř., 

ovšem bez uvedení, jak by mělo takové označení znít konkrétně.78 Bude-li však 

z odpovědi účastníka na výzvu zřejmé, že návrh směřuje proti účastníku, který není 

nositelem způsobilosti být účastníkem řízení, soud pro neodstranitelný nedostatek 

procesní podmínky řízení dle § 104 o.s.ř. zastaví. 
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6.2 Procesní způsobilost 
 

Způsobilost před soudem samostatně jednat, tedy vykonávat před soudem samostatně 

procesní úkony jako účastník řízení, je označována jako způsobilost procesní. Rozsah 

procesní způsobilosti účastníka vymezuje § 20 odst. 1 o.s.ř. odkazem na ustanovení o 

způsobilosti k právním úkonům v občanském zákoníku. Procesní způsobilost je tak 

přiznána každému v tom rozsahu, v jakém má způsobilost k právním úkonům. 

Zda je účastník způsobilý v řízení samostatně jednat má soud povinnost zjišťovat 

z úřední povinnosti kdykoli v průběhu řízení. Tato podmínka musí existovat již 

v okamžiku zahájení řízení.79 Absence procesní způsobilost účastníka v okamžiku 

zahájení řízení je nedostatkem podmínek řízení.80 Tento nedostatek se však může 

objevit také až v dalším průběhu řízení v důsledku zbavení nebo omezení způsobilosti 

účastníka k právním úkonům. Předpokladem pro existenci nedostatku podmínky řízení 

procesní způsobilosti účastníka je vždy pravomocné rozhodnutí soudu o zbavení nebo 

omezení způsobilosti k právním úkonům, které má ve stejném rozsahu účinky i na 

procesní způsobilost účastníka81 a také to, že účastník v rozsahu své nezpůsobilosti není 

zastoupen zástupcem s plnou mocí. 

Ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. určuje, že jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze 

odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nedostatek této procesní podmínky je 

nedostatkem, který lze odstranit a soud může učinit k jejich odstranění zejména 

následující vhodná opatření: 

U účastníka, který je fyzickou osobou, spočívá náprava v postupu podle § 22 o.s.ř. Soud 

tak bude jednat s jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, jehož ustanovení 

opatrovnickým soudem buď iniciuje, nebo v případě nebezpečí z prodlení sám 

ustanovuje. Konkrétní opatření soudu: 

                                                           
79
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- soud jedná se zákonným zástupcem účastníka – směřuje své úkony vůči 

zákonnému zástupci (§ 22 o.s.ř.); 

- nemá-li doposud účastník svého zástupce, dá podnět k jeho ustanovení. 

V případě zletilé osoby buď v řízení opatrovnickém podle § 192 o.s.ř., 

v případě osoby nezletilé ve věcech péče soudu o nezletilé podle § 176 o.s.ř.; 

- v případě existence střetu zájmů mezi účastníkem a jeho zákonným 

zástupcem dá podnět příslušnému soudu k ustanovení zvláštního zástupce (§ 

30 OZ); 

- v případě nebezpečí z prodlení v situacích neexistence zákonného zástupce 

nebo střetu zájmů účastníka se svým zákonným zástupcem ustanoví soud 

účastníku opatrovníka pro řízení (§ 29 odst. 1, 2 o.s.ř.); 

Občanský soudní řád ve svém § 104 odst. 2 o.s.ř. stanovuje, že soud při odstraňování 

nedostatků procesních podmínek může zpravidla pokračovat v řízení, ale nesmí vydat 

rozhodnutí, kterým se řízení končí. V souvislosti s nápravou nedostatku podmínky 

procesní způsobilosti uvedené pravidlo modifikuje ustanovení § 109 odst. 1 pís. a) o.s.ř. 

Pokud účastník fyzická osoba v průběhu řízení ztratí v důsledku pravomocného 

rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení jeho způsobilosti k právním úkonům 

způsobilost jednat před soudem, soud je povinen řízení přerušit. Řízení je přerušeno do 

té doby, než soud učiní vhodná opatření k nápravě vzniklého nedostatku. Soud není 

povinen přerušit řízení, je-li účastník zastoupen zmocněncem s procesní plnou mocí. 

Předpokladem pro další postup v řízení se zástupcem je však skutečnost, že plná moc 

byla zástupci udělena ještě v době, kdy účastník měl potřebnou způsobilost k právním 

úkonům.82  

Jestliže by účastník byl v průběhu řízení stižen duševní poruchou, která způsobuje 

neplatnost jeho právních úkonů, aniž by však tato skutečnost byla dosud deklarována 

rozsudkem o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, může soud, pokud 

neučiní jiná opatření, ustanovit účastníku opatrovníka (§ 29 odst. 3 o.s.ř.). Ustanovit 
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opatrovníka není potřebné, má-li zmocněnce s procesní plnou mocí. I zde musí být plná 

moc zástupci udělena ještě v době, kdy účastník nebyl stižen duševní poruchou. 

Účastník, který je právnickou osobou, může v průběhu řízení ztratit procesní 

způsobilost pouze v případě, že není žádná osoba, která by za ni mohla jednat před 

soudem nebo je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat, anebo dochází-li mezi 

osobami, které jsou za ni oprávněny jednat k takovým rozporům, které znemožňují 

právnické osobě řádně činit procesní úkony. Existuje-li v takovém případě nebezpečí 

z prodlení, soud právnické osobě ustanoví opatrovníka (§ 29 odst. 2 o.s.ř.). V ostatních 

případech, není-li právnická osoba zastoupena zástupcem s procesní plnou mocí, soud 

řízení přeruší. Přerušení trvá až do doby, než bude ustanovena osoba oprávněná za ni 

jednat, nebo bude v tomto směru odstraněna spornost, anebo si právnická osoba platně 

zvolí zmocněnce s procesní plnou mocí.  

Soud vydá v souladu s § 104 odst. 2 o.s.ř. usnesení o zastavení řízení pouze tehdy, když 

se nedostatek této procesní podmínky nezdaří vhodným opatřením zhojit. Právní mocí 

tohoto usnesení je řízení skončeno. 

 

 

6.3 Podmínka řádného zastoupení 
 

Zastoupení je institut jednak hmotného a jednak procesního práva. Obsahovou stránku 

zastoupení upravuje občanské právo hmotné. Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat 

za jiného jeho jménem. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému 

(§ 22 odst. 1 OZ). Občanský soudní řád obsahuje ustanovení o zastoupení, která jsou 

nutná pro účely civilního procesu. Při zastoupení jako institutu procesním vzniká 

procesněprávní poměr jednak mezi zástupcem a zastoupeným, a jednak mezi oběma 

těmito subjekty, soudem i ostatními osobami, které se účastní procesu. Na základě 
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procesního práva vznikají mezi subjekty tohoto poměru procesní práva a procesní 

povinnosti.83 

Účastník řízení může svá práva a povinnosti za řízení vykonávat prostřednictvím 

zvoleného zástupce (zmocněnce), přičemž právo na právní pomoc poskytovanou 

zmocněncem má již od počátku řízení (srov. čl. 37 odst. 2 Listiny). Uvedené oprávnění 

konkretizuje ustanovení § 24 o.s.ř., podle kterého se účastník může dát v řízení 

zastupovat zástupcem, jejž si zvolí. Nejedná-li se o zastupování podle § 26 nebo § 26a 

o.s.ř., může být zvoleným zástupcem účastníka jen fyzická osoba. V téže věci může mít 

účastník současně jen jednoho zvoleného zástupce. 

Oprávnění k zastupování v občanském soudním řízení, včetně rozsahu takového 

oprávnění, dokládá plná moc (§ 28 odst. 1 a 2 o.s.ř.). Plná moc je listinou osvědčující 

uzavření dohody o plné moci mezi zastoupeným (zmocnitelem) a zástupcem 

(zmocněncem). Podle ustanovení § 28 o.s.ř. zástupci, jejž si účastník zvolil, udělí 

písemně nebo ústně do protokolu plnou moc buď pro celé řízení (procesní plná moc) 

nebo jen pro určité úkony (prostá plná moc). Plnou moc udělenou pro celé řízení nelze 

omezit. Zástupce, jemuž byla tato plná moc udělena, je oprávněn ke všem úkonům, 

které může v řízení učinit účastník. Učiní-li taková osoba procesněprávní úkon za 

účastníka jako jeho zástupce, neuplatňuje v řízení sama svým jménem procesní práva, 

ale jedná za zastoupeného. Fyzická osoba nepozbývá svého postavení účastníka a 

naopak, její zákonný zástupce se nestává účastníkem řízení.84 

Je-li některý z účastníků zastoupen, způsobilost být zástupcem a oprávnění 

k zastupování (§ 22 - § 32 o.s.ř.) patří mezi procesní podmínky ve smyslu § 103 o.s.ř., 

které je soud povinen zkoumat z úřední povinnosti kdykoli za řízení a jejich případný 

nedostatek odstranit.  

Z důvodu zachování rychlosti a efektivnosti řízení by se soud měl zabývat touto 

procesní podmínkou již v jeho přípravné fázi, aby nebylo nutné odstraňovat nedostatky 

v oprávnění zástupce jednat za účastníka později v řízení. V ustanovení § 32 odst. 1 
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o.s.ř. je zakotvena procesní povinnost zástupce účastníka, aby doložil své oprávnění 

k zastupování již při prvním úkonu, který ve věci učinil. Tuto povinnost má každý, kdo 

v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, tedy nejen zástupci na základě plné moci, ale 

i zákonní zástupci (§ 22, § 23 o.s.ř.), opatrovníci účastníků (§ 29 o.s.ř.), soudem 

ustanovení zástupci účastníků (§ 30, § 31 o.s.ř.). S nesplněním povinnosti však zákon 

nespojuje ztrátu možnosti zástupce učinit tak později. Výše uvedená povinnost však 

platí jen tehdy, pokud oprávnění zástupce v té době ještě nevyplývá z obsahu spisu.85 

Neexistence řádného oprávnění k zastupování účastníka je odstranitelným nedostatkem 

podmínky řízení, k jehož odstranění je soud povinen učinit vhodná opatření.  

V případě, že plná moc v řízení nebyla doložena vůbec, nebo byla předložena 

s takovými vadami, pro které ji nelze považovat za platnou, vhodným opatřením 

k nápravě je zpravidla výzva tomu, kdo vystupuje jako zmocněnec, popřípadě 

účastníku, aby ve stanovené lhůtě předložil písemnou plnou moc nebo aby k udělení 

plné moci došlo ústně do protokolu.86 V ostatních případech soud zástupce vyzve, aby 

ve stanovené lhůtě učinil jiné úkony, které náležitě doloží jeho oprávnění jednat za 

účastníka nebo které soudu umožní pokračovat v řízení. Vedle stanovení lhůty je v obou 

případech součástí výzvy i poučení o tom, že jinak může být řízení zastaveno.   

I při existenci nedostatku této procesní podmínky soud zpravidla může pokračovat 

v řízení, ale nesmí vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí. Zastavit řízení lze teprve 

tehdy, nepodařilo-li se vhodným opatřením nedostatek procesní podmínky napravit. 

Proto není-li výzvě vyhověno, závisí další postup na skutečnosti, zda konkrétní 

nedostatek brání pokračování v řízení. Pokračovat v řízení pak lze zejména tehdy, 

jestliže není doloženo oprávnění k zastupování jinak plně procesně způsobilého 

účastníka. Soud pak jedná s tímto účastníkem a k tvrzenému zástupci a jeho úkonům 

nepřihlíží. V těchto případech soud řízení nezastavuje a jedná přímo s účastníkem 

řízení. Příkladem může být situace, kdy podání, jímž se zahajuje řízení, je podepsáno 
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201. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 1996, sp. zn. 2 Cdon 1007/96, uveřejněné v časopise 

Soudní judikatura č. 5, ročník 1997, pod číslem 36. 
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kromě tvrzeného zástupce i účastníkem řízení. Soud pokračuje v řízení a pohlíží v jeho 

dalším průběhu na uvedeného účastníka jako na osobu, jež v řízení zastoupena není.87  

Jestliže pro přetrvávající nedostatek této procesní podmínky nelze v řízení pokračovat, 

soud řízení podle 104 odst. 2 o.s.ř. zastaví. Zde může být příkladem situace při zahájení 

řízení podáním, učiněným pouze tvrzeným zástupcem účastníka na základě plné moci, 

který ani přes výzvu soudu neprokázal oprávnění k zastupování, přičemž nedošlo ani 

k jinému úkonu, který by umožnil pokračovat v řízení. Soud zastaví řízení, protože není 

prokázáno, že ten, jehož jménem údajný zmocněnec jednal, návrh na zahájení řízení 

vůbec podal.88  

V občanském soudním řádu je zakotven institut povinného zastoupení dovolatele. Tato 

povinnost je zvláštní procesní podmínkou týkající se účastníka dovolacího řízení, bez 

jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento 

nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí. Ke zhojení tohoto nedostatku 

může dojít i v tomto případě vhodným opatření soudu zpravidla v podobě řádné 

výzvy.89  
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2001, sp. zn. 29 Cdo 2352/2000, uveřejněném v 
časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2002, pod číslem 60. 
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7. Negativní procesní podmínky 

 

7.1 Vymezení negativních procesních podmínek 

 

Negativní procesní podmínky tvoří překážka zahájeného řízení a překážka věci 

pravomocně rozhodnuté. Obě překážky jsou výsledkem promítnutí obecné zásady ne bis 

in idem do civilního procesu, která zabraňuje tomu, aby o téže věci bylo znovu jednáno 

a rozhodnuto. 

Zahájení řízení žalobou nebo usnesením o zahájení řízení brání podle § 83 odst. 1 o.s.ř. 

tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení. Vzniklá překážka litispendence 

vzniká pro později zahájené řízení o tomtéž, nikoli pro řízení zahájené dříve. Zahájení 

řízení vyjmenovaného v § 83 odst. 2 o.s.ř. nebo řízení v jiné věci stanovené zvláštními 

právními předpisy brání také tomu, aby proti témuž žalovanému probíhalo u soudu další 

řízení o žalobách jiných žalobců požadujících z téhož jednání nebo stavu stejné nároky. 

Překážka věci pravomocně rozsouzené vyplývá z materiální právní moci rozsudku, jejíž 

obecnou vlastností je, aby právní věc byla pravomocným rozsudkem autoritativně 

vyřešena závazným a nezměnitelným způsobem. Tato překážka vzniká podle § 159a 

odst. 5 o.s.ř. jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto (rozsudkem, platebním 

rozkazem, soudním smírem a těmi usneseními, jimiž je soud vázán). Bylo-li o věci 

pravomocně rozhodnuto, nemůže být taková věc, v rozsahu závaznosti výroku 

rozhodnutí pro účastníky a popřípadě jiné osoby (§ 159a odst. 1, 2 o.s.ř.), projednávána 

znovu. Usnesení o zastavení řízení nebo o odmítnutí návrhu na zahájení řízení nejsou 

meritorními rozhodnutími a nezakládají překážku věci pravomocně rozhodnuté. 

Předpokladem pro existenci obou procesních podmínek je totožnost věci. O totožnou 

(stejnou) věc jde tehdy, pokud je dána jednak totožnost předmětu řízení, a jednak 

totožnost účastníků.90 
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 David, L., Ištvánek, F., Javůrková, N., Kasíková, M,. Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád. 
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Předmětem řízení není uplatněný hmotněprávní nárok, ale nárok procesněprávní, který 

je vymezen žalobním návrhem a základem, který tvoří právně relevantní skutečnosti, na 

nichž žalobce svůj nárok zakládá.91 O tentýž předmět řízení pak jde v případě, že v 

později zahájeném řízení se jedná o tentýž nárok, opírající se o tentýž žalobní návrh, a 

to za předpokladu, že tento důvod plyne ze stejného skutkového stavu jako v 

předchozím řízení.92 Pro posouzení totožnosti není rozhodné, jak byla věc v předchozím 

řízení posouzena po právní stránce.  

Shoda v účastnících řízení je dána i tehdy, jestliže z důvodu singulární nebo univerzální 

sukcese v pozdějším řízení vystupují jejich právní nástupci. Projednání věci však 

nebrání postavení účastníků v opačných procesních rolích.93  

Pravomocný rozsudek o žalobě na určení netvoří překážku rei iudicatae pro 

rozhodování o žalobě na plnění, i když jsou splněny podmínky totožnosti účastníků. 

V opačném případě překážka věci pravomocně rozsouzené pro žalobu na určení vzniká.  

 

7.2 Zkoumání negativních procesních podmínek 

 

Soud zkoumá existenci překážky litispendence a překážky rei iudicatae z úřední 

povinnosti kdykoli od zahájení řízení do jeho pravomocného skončení. V souladu s 

ustálenou judikaturou není okamžikem rozhodným pro posouzení existence překážky 

litispendence stav v době zahájení řízení, ale vždy v době vydání rozhodnutí.94 

Odlišností těchto překážek od ostatních skupin procesních podmínek je, že jejich 

samotná existence brání tomu, aby ve věci mohlo probíhat řízení. Existence některé 

z negativních procesních podmínek tvoří takový nedostatek řízení, který nelze odstranit 
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a vede bez dalšího k jeho zastavení. Soud v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 o.s.ř. 

řízení usnesením zastaví a věc nikomu nepostupuje. Řízení je tak podle § 114 odst. 2 

o.s.ř. skončeno. Důsledky existence negativních procesní podmínky jsou pro svoji 

objektivní povahu uplatňovány bez ohledu na to, zda si účastníci jsou překážek 

vědomi.95  

Zvláštností v případě existence překážky litispendence je situace, kdy řízení, které tvoří 

pro nově zahájené řízení překážku litispendence, je zastaveno. Pokud by soud v nově 

zahájeném řízení dosud nezastavil řízení, pak by vůči tomuto řízení byla překážka 

litispendence odstraněna. Rozhodným v tomto směru je stav v době rozhodování soudu. 

V případě překážky věci pravomocně rozhodnuté zrušení předchozího rozhodnutí a 

vrácení věci k novému projednání vytvoří po později zahájené řízení překážku 

litispendence, a na povinnosti soudu zastavit řízení se nic nemění.96 
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Závěr 
 

Cílem předkládané práce bylo podat co nejkomplexnější pohled na problematiku 

procesních podmínek. 

Procesní podmínky mají v civilním soudním řízení významnou roli, musí být totiž 

splněny, aby soud mohl rozhodnout ve věci samé. Společným důsledkem 

neodstranitelného nebo neodstraněného nedostatku podmínky řízení je skutečnost, že se 

soud nebude věcí meritorně zabývat a řízení je tak skončeno, aniž byl naplněn jeho účel, 

tedy věcné projednání a dosažení věcného rozhodnutí. Procesní podmínky tak vyvářejí 

v civilním soudním řízení rámec, v němž je realizováno právo na soudní ochranu. 

Soud přihlíží k tomu, zda jsou splněny procesní podmínky, kdykoli za řízení. Předseda 

senátu jejich splnění zjišťuje především již po zahájení řízení, avšak i v dalším průběhu 

řízení je povinen zkoumat, zda u původně splněných podmínek nedošlo ke vzniku 

takových vad, které brání vydání rozhodnutí ve věci samé. Výjimku v uvedeném 

případě představuje zkoumání místní a věcné příslušnosti v souvislosti s uplatňováním 

zásady perpetuatio fori. 

Zjistí-li soud takový nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, je mu občanským 

soudním řádem uložena povinnost učinit k jeho odstranění vhodná opatření. Soud 

přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout ve věci samé. 

Nezdaří-li se soudu vhodným opatřením nedostatek procesní podmínky odstranit, je 

povinen řízení zastavit. Zastavením řízení z tohoto důvodu je řízení podle občanského 

soudního řádu skončeno. 

Pokud soud v rámci procesu zkoumání podmínek řízení zjistí takový nedostatek, který 

nelze odstranit, je povinen řízení zastavit a řízení je tak skončeno.  

Výše představená role procesních podmínek v civilním řízení je v platné právní úpravě 

zakotvena v § 103 o.s.ř. Ustanovení tohoto paragrafu ve spojení s § 104 o.s.ř. a § 114 

o.s.ř., které vymezující postup při zkoumání jejich splnění a postup při odstraňování 

jejich nedostatků, vytvářejí základní zákonné vymezení procesních podmínek, které je 
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doplňováno ustanoveními občanského soudního řádu upravující jednotlivé instituty 

patřící do výčtu procesních podmínek.  

Celkově lze hodnotit právní úpravu procesních podmínek v občanském soudním řádu 

jako dostatečnou. Variabilitu situací, které mohou v rámci soudní praxe vzniknout, řeší 

tato úprava ve spojení s procesněprávní teorií a judikaturou soudů. Ze stejného důvodu 

nelze za nedostatek označit absenci zákonného výčtu podmínek řízení. Občanský soudní 

řád nemá žádné ustanovení, ve kterém by procesní podmínky vypočítával, ty jsou však i 

v tomto případě dostatečným způsobem určeny právní teorií a soudní praxí.    
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Abstract 

Procesní podmínky civilního řízení 

 

Aby soud mohl v řízení vydat rozhodnutí ve věci, musí naplnit určité, v procesním 

právu upravené, předpoklady. Tyto předpoklady jsou v civilním soudním řízení 

označovány jako procesní podmínky. Pokud nejsou procesní podmínky splněny, soud 

nesmí vydat rozhodnutí ve věci samé. Zákon výslovně procesní podmínky 

nevypočítává, jsou určovány teorií procesního práva a soudní praxí. 

Úvodní tři kapitoly se zabývají institutem procesních podmínek jako celkem. Je zde 

zdůrazněn jejich význam v civilním soudním řízení, analýza jejich právní úpravy 

v procesněprávních předpisech a představeny procesy jejich zkoumání a nápravy jejich 

případných nedostatků. Zdrojem pro tuto teoretickou část jsou především teoretické 

poznatky čerpané z odborné literatury.  

V dalších kapitolách jsou analyzovány jednotlivé procesní podmínky. Vzhledem ke 

skutečnosti, že každá z nich by mohla být díky svému významu i rozsahu předmětem 

samostatného zkoumání, předkládaná práce se koncentruje především na vymezení 

jejich funkce procesní podmínky. U každé z jednotlivých procesních podmínek je 

vymezen postup při zjišťování jejich splnění a v případě existence nedostatku 

předloženy možnosti jejich nápravy. Teoretické znaky získané v obecné části jsou zde 

subsumovány pod jednotlivé instituty zařazované mezi procesní podmínky, s důrazem 

na vymezení případných odlišnosti. Této koncepci zvláštní části práce odpovídá 

skutečnost, že hlavním zdrojem informací jsou zde soudní rozhodnutí.     

Cílem práce je podat co nejkomplexnější pohled na procesní podmínky. Základní 

snahou je nejen představit pojem procesních podmínek, ale i nacházet sporné otázky 

v této oblasti a zaujmout k nim vlastní stanoviska. Při hledání odpovědí na tyto sporné 

otázky jsou v práci použita nejen teoretické poznatky z odborných pramenů, ale také 

aktuální judikatura.  
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Procedural requirements of civil proceedings 

 

The court must meet special requirements regulated by civil procedure in order to issue 

a judgment in civil proceedings. These requirements are called procedural requirements 

of civil proceedings. If they have not been met the court must not issue a judgment. 

Procedural requirements are not enumerated in the Civil Procedure Act. They are 

created by the theory of civil procedure and by judicial decisions.  

The first three chapters of the diploma thesis deal with the institute of procedural 

requirements in general. It is emphasised their role in civil proceedings, analysed legal 

regulation of the institute and introduced ways of their examination and remedying 

possible imperfections. Literature is the main source of information in this theoretical 

part of the thesis. 

Following chapters are focused on analysis of particular procedural requirements. All 

requirements are very important and each requirement could be a separate object of 

research so the diploma thesis concentrates only on defining their function.  The thesis 

also presents methods of determining whether particular procedural requirement has 

been met and mentions possible ways of remedying imperfections in procedural 

requirements. Theoretical knowledge acquired in the general part of the thesis is applied 

on particular procedural requirements with emphasis on describing possible distinctions 

between them. The concept of the special part of the thesis is based on information 

found in court decisions.  

The aim of the thesis is to present the most comprehensive view on procedural 

requirements of civil proceedings. The main goal is not only to introduce the concept of 

procedural requirements, but also to find controversial issues and to make own point of 

view on them. Not only theoretical knowledge from literature, but also recent judicial 

decisions are used to find answers to points of controversy. 
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