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 Úvod 
 

Prostředkem ochrany soukromoprávních vztahů v předstátní společnosti byla pouze 

svépomoc. Se vznikem států se začíná projevovat snaha státní moci o právní regulaci 

společenských vztahů. V důsledku úsilí o řešení konfliktů vznikajících ve společnosti se 

základním prostředkem prosazování práva stalo řízení před orgánem státu, tedy soudní 

proces, který, než se zformoval do dnešní podoby, prošel dlouhým historickým vývojem. 

Civilní proces je jedním ze čtyř základních druhů soudnictví, které se vydělily z původně 

jednotného soudního řízení. Dalšími druhy jsou soudnictví trestní, správní a ústavní. 

Civilní proces zajišťuje ochranu nejen vztahům občanskoprávním, ale i těm, které 

vznikají v oblasti příbuzných soukromoprávních odvětví. Civilní proces je postupem 

subjektů při tvorbě aplikace práva. Aby však bylo dosaženo cíle, musí státní moc stanovit, 

jakým způsobem je třeba při řešení sporů postupovat, jaký je vztah soudu ke sporným 

stranám a subjektům zúčastněných na řízení, jaká jsou práva a povinnosti všech subjektů 

a další. Normou, která komplexně upravuje tyto a další skutečnosti, je zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Ten je právní normou veřejného práva, neboť v 

právním vztahu, který upravuje, vystupuje orgán veřejné moci, tedy soud.  

Každé právní odvětví, tedy i občanské právo procesní, si samo stanoví okruh 

subjektů. Těmi jsou osoby, které jsou nositeli práv a povinností v civilně procesních 

vztazích. V prvé řadě je to soud jako subjekt, který je zákonem pověřen poskytováním 

ochrany subjektivním právům a zákonem chráněným zájmům a který autoritativně 

rozhoduje o právních vztazích, které jsou předmětem řízení. 

Odlišné postavení od soudů mají v civilním řízení účastníci řízení, o jejichž právech 

a povinnostech je v řízení jednáno a rozhodováno. Bez těchto osob nemůže řízení vůbec 

existovat. Minimální počet účastníků v řízení je jeden, zpravidla jsou to však dva 

nebo i více. Jen jim přiznává zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, soubor oprávnění, 

popř. povinností, kterými uplatňují vliv na průběh řízení. Aby mohl soud tato práva, popř. 

povinnosti zachovat, musí bezpečně určit, kdo je účastníkem řízení. To mnohdy nebývá 

jednoduché.  
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Cílem mé diplomové práce se proto stala mimo jiné snaha rozlišit řízení sporné 

od řízení nesporného, neboť v těchto dvou odlišných druzích nalézacího řízení se okruh 

účastníků řízení určuje odchylným způsobem. Rovněž se podle typu nalézacího řízení liší 

možnost přistoupení a záměny účastníka řízení, které jsou možné pouze v řízení sporném. 

Potřebným právním institutem je procesní nástupnictví, které se různí podle toho, zda 

účastník zcela ztratil způsobilost být účastníkem řízení nebo zda byl pouze zcizen předmět 

sporu. Pokud na jedné straně sporu vystupuje více osob, tvoří ze zákona společenství 

účastníků. To vzniká různými způsoby a třídí se dle povahy předmětu řízení na společenství 

samostatné a společenství nerozlučné, které jsem se opět pokusila vystihnout. Pouze 

ve sporném řízení je dále možné se setkat s vedlejší či hlavní intervencí.  

Účelem mé práce se dále stalo, bez ohledu na druh řízení, úsilí o ujasnění si toho, 

za jakých podmínek je ostatně možné stát se účastníkem řízení. V této souvislosti jsem 

považovala za nezbytné vysvětlit pojem procesní subjektivity. Pro možnost samostatného 

jednání před soudem je nutné objasnit pojem procesní způsobilosti a v souvislosti s ní 

i možnosti zastoupení. Pro úspěch v řízení je nepostradatelná věcná legitimace, se kterou 

úzce souvisí i pojem právního zájmu. Věcnou legitimaci však může v zákonem 

stanovených případech nahradit legitimace procesní.  

Všechny tyto právní instituty umožňují, aby se účastníkem řízení staly ty osoby, 

o jejichž právech či povinnostech je jednáno, popř. ty, které mají právní zájem na výsledku 

řízení. Rovněž napomáhají naplnit zásadu hospodárnosti řízení. Vzhledem k tomu, že 

většina z těchto institutů je možná pouze na návrh, i přestože by v těchto případech měl 

soud poskytnout účastníkům náležité poučení, je nejen pro právníka, ale i pro běžného 

občana, který se stane účastníkem takového řízení, nepostradatelná jejich znalost.  
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 1. Civilní proces 
 

 1.1. Pojem 
 

Pojem proces pochází z latinského slova procedere, resp. processus.1 Obecným 

významem tohoto slova je postup. V právním slova smyslu je tohoto pojmu použito 

při postupu některých právních subjektů vedoucího k dosažení právních následků.  

Vymezení pojmu civilní proces již tak jednoduché není. Vezmeme-li jako kritérium 

definice jeho účel, pak lze civilní proces charakterizovat jako procesní činnost, resp. postup 

soudu, účastníků a dalších subjektů a osob zúčastněných na řízení, jehož cílem je 

poskytnutí ochrany subjektivním právům a zákonem chráněným zájmům. Vycházíme-li 

však spíše ze základních strukturních znaků civilního procesu, jímž je nepochybně 

existence procesních stran, lze definovat civilní proces jako postup soudu, stran a dalších 

zúčastněných subjektů při projednávání a rozhodování soukromoprávních sporů orgány 

výkonu soudnictví. Tato definice však vymezuje civilní proces v užším slova smyslu, tedy 

jako nalézací řízení sporné. Generální uplatnění i pro další druhy civilního řízení má 

vymezení civilního procesu jako postupu (procesních úkonů) soudu, popřípadě jiných 

rozhodujících subjektů (rozhodců), účastníků řízení a dalších subjektů při poskytování 

ochrany porušeným či ohroženým subjektivním právům a zákonem chráněným zájmům 

vyplývajícím z občanskoprávních, rodinně právních, pracovněprávních a obchodních 

vztahů, jakož i procesní vztahy, které se mezi těmito subjekty při této činnosti vytvářejí.2  

V poslední uvedené definici jsou uvedeny pojmové znaky civilního procesu. Těmi 

jsou zaprvé procesní vztahy, kterými jsou právní vztahy založené procesem a které jsou 

závazné a vynutitelné. Dalším pojmovým znakem jsou procesní subjekty, za které jsou 

považovány ty subjekty, které jsou svou činností schopny působit na průběh řízení. Výlučně 

jen procesní subjekty mohou vstupovat do procesních vztahů. Jedná se zejména o soud 

a účastníky řízení. Bylo by nesprávné předpokládat, že procesními subjekty jsou všechny 

                                                           
1 Kindl, M., Šíma, A., David, O. Občanské právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2005, s. 42 
2 Stavinohová, J., Lavický, P. Základy civilního procesu. Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 12  
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osoby, které se na řízení účastní, např. svědci, znalci či zástupci účastníků. A konečně jsou 

pojmovým znakem civilního procesu procesní úkony, jimiž jsou úkony, z nichž se procesní 

činnost subjektů řízení skládá.3 

Příznačnou vlastností civilního soudnictví je rovnost účastníků řízení. Fyzické 

osoby, právnické osoby ani stát, je-li účastníkem řízení, tedy není procesně zvýhodněn. 

Tento princip je vyjádřen v čl. 96 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

(dále také jen „Ústava ČR“), v čl. 37 usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále také jen „Listina 

základních práv a svobod“) i v § 18 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.  

 

 1.2. Prameny 
 

Je nezbytné odlišovat pojmy civilní proces a civilněprocesní právo, které institut 

civilního procesu upravuje. Právo civilního procesu je českým právním řádem upraveno 

komplexně, a sice zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jen „Občanský soudní řád“ nebo také „OSŘ“), který byl od svého 

schválení již nesčetněkrát novelizován.  

I přes tuto komplexní úpravu platí vedle OSŘ i některé další předpisy různé povahy. 

Přímo aplikovatelné jako procesní předpisy jsou normy ústavní a normy na ně navazující, 

zejména zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů 

a o změně některých zákonů, v platném znění, nebo zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech 

soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, v platném znění. Mezi předpisy, které 

ovlivňují aplikaci jiných procesních norem, patří zákony, které jsou uceleně věnovány 

úpravě určitého druhu řízení. Takovým zákonem je kupříkladu zákon č. 216/1994 Sb., 

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, nebo zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Další skupinu tvoří prováděcí 

předpisy, mezi něž patří zejména vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní 

a krajské soudy, v platném znění. Pouze některých institutů civilního procesu nebo 

                                                           
3 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 32 
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některých aspektů jeho úpravy se dotýkají předpisy jako je zákon č. 97/1963 Sb., 

o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění, nebo zákon 

č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, či zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a další. 4 

Na rozdíl od hmotného práva, kde má většina norem povahu dispozitivní, 

civilněprocesní normy mají povahu kogentní. Účastníci občanského soudního řízení si tedy 

nemohou dohodnout odchylný procesní postup než ten, který je stanoven v zákoně.5 

  

 1.3. Druhy civilního procesu 
 

Občanské soudní řízení je vnitřně diferencované. Tato diferenciace je výsledkem 

dlouhodobého vývoje. Východiskem, z něhož se vyvíjela, bylo jistě sporné řízení svou 

povahou navazující na původní jednotný civilní proces, který měl charakter sporu o právo. 

Postupem vývoje však začalo být civilního procesu využíváno i k realizaci dalších funkcí 

a záměrů.6 

Základním dělením civilního řízení je beze sporu na řízení nalézací a řízení 

vykonávací (exekuční). 

Za nalézací řízení je považováno řízení, v jehož rámci soud zjišťuje, co je právem, 

popř. právo ve smyslu právního vztahu vytváří. V nalézacím řízení soud vydává 

autoritativní rozhodnutí, které je možné většinou vykonat prostřednictvím řízení 

vykonávacího. Vlastní výkon práva tedy není objektem tohoto řízení. Nalézací řízení se 

dále dělí na řízení sporné a nesporné. Rozlišení obou těchto forem nalézacího řízení 

vysvětlím v další kapitole.  

Úlohou vykonávacího řízení je zajištění realizace práva zjištěného v řízení 

nalézacím, jestliže nedošlo k dobrovolnému splnění povinnosti. Jedná se o způsob 

nuceného uskutečnění práva i proti vůli povinného, a to za podpory státního donucení. 

Vykonávací řízení není další, nezbytnou částí civilního procesu. To nastoupí jen v případě, 
                                                           
4 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 43 
5 Stavinohová, J., Lavický, P. Základy civilního procesu. Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 12 

6 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 
Praha, a.s., 2006, s. 35 
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že vykonání rozhodnutí nebylo dobrovolně splněno ve vymezené lhůtě. Řízení ovládá 

zásada dispoziční – zahájeno tedy může být pouze na návrh oprávněného.  

Pojmové znaky civilního řízení rovněž vykazuje insolvenční řízení. Jedná se 

o zvláštní řízení, jehož cílem je zjistit existenci úpadku, popř. hrozícího úpadku dlužníka. 

Po jeho zjištění následuje rozhodnutí o některém ze zákonných způsobů řešení 

majetkových vztahů dlužníka vůči jeho věřitelům. Komplexní úpravu představuje zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Způsoby 

řešení úpadku v tomto zákoně upravené jsou konkurs, reorganizace a oddlužení. 

Insolvenčním soudem je soud krajský, resp. Městský soud v Praze. Ten vydává rozhodnutí 

a dohlíží nad postupem a činností dalších procesních subjektů. Účastníky insolvenčního 

řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi.7 

Civilní proces zahrnuje také různorodý soubor postupů, jež nelze podřadit 

pod žádný jiný druh civilního řízení. Dle svého účelu se označuje jako zajišťovací řízení. 

Řadí se sem především předběžná opatření, ale i zřízení soudcovského zástavního práva 

na nemovitostech, dokonce i tzv. prétorský smír, který však zajišťovací povahu postrádá. Je 

v podstatě narovnáním, tzn. dohodou stran, která je předložena ke schválení k tomu 

příslušnému orgánu. V případě uzavření smíru nahrazuje nalézací řízení. Tzv. předběžným 

opatřením může soud účastníkovi uložit, aby něco konal, nekonal či strpěl, je-li nutné 

zatímně upravit poměry účastníků anebo existuje-li obava, že pozdější výkon rozhodnutí 

bude ohrožen. Toto je možné i před zahájením nalézacího řízení. Zřízením soudcovského 

zástavního práva na nemovitostech nedochází k postižení majetku povinného. Věřiteli však 

umožňuje získat v rámci exekučního řízení příznivější pořadí. 8 

Mezi druhy civilního řízení řadíme rovněž rozhodčí řízení, které reprezentuje jeden 

ze způsobů alternativního řešení sporů a které je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., 

o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Uskutečňuje 

se před zvláštními subjekty – rozhodci, resp. stálými rozhodčími soudy. Výhodou tohoto 

řízení je menší formálnost, zpravidla rychlost a zvláštní odborné znalosti rozhodců. 

                                                           
7 Stavinohová, J., Lavický, P. Základy civilního procesu. Masarykova univerzita, Brno, 2009, 16 s. 
8 Kindl, M., Šíma, A., David, O. Občanské právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2005, s. 48 
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Pravomoc rozhodovat o soukromoprávních sporech majetkové povahy mají rozhodci nebo 

stálé rozhodčí soudy na základě rozhodčí smlouvy, popř. rozhodčí doložky. Určitá vazba 

na soudy tu však je, a to v podobě právní pomoci a realizace některých úkonů v souvislosti 

s prováděním dokazování. Soudy rovněž vykonávají nad těmito nestátními subjekty určitou 

formu kontroly. Rozhodnutím rozhodčího orgánu ve věci samé je rozhodčí nález, který 

odpovídá významem i právními účinky rozsudku vydanému v řádném soudním řízení. 

Následkem toho může být rozhodčí nález nuceně vykonán v rámci civilního řízení 

vykonávacího. 9 

 

 1.4. Řízení sporné a řízení nesporné 
 

Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole, jedním ze dvou základních druhů 

civilního řízení je řízení nalézací. To se nadále diferencuje na řízení sporné a nesporné, 

přestože toto členění není v platné právní úpravě Občanského soudního řádu zakotveno. 

Odlišení těchto forem nalézacího řízení však má svůj nezastupitelný význam a nečiní 

v praxi obvykle obtíže.  

Nejvíce vyhovující teorií pro diferenciaci řízení sporného a nesporného je teze, že 

sporné řízení má funkci reparační, tedy napravení porušení práva, nesporné řízení 

naproti tomu plní funkci preventivní, tedy zamezení potenciálním sporům. S tím souvisí i 

další významný rozdíl, a sice, že meritorní rozhodnutí mají v nesporném řízení vždy 

konstitutivní povahu, kdežto většina meritorních rozhodnutí ve sporném řízení mají povahu 

deklaratorní.  

Z výše uvedeného odlišného účelu obou řízení vyplývá i rozdílný způsob určení 

civilní pravomoci. Zatímco pro sporné řízení je tato pravomoc vymezena obecně tím 

způsobem, že soudy projednávají a rozhodují zásadně všechny spory mající 

soukromoprávní základ (§ 7 odst. 1 OSŘ), v nesporném řízení je civilní pravomoc vždy 

založena výslovným ustanovením zákona. Jde tedy o případ, na nějž se aplikuje § 7 odst. 3 

OSŘ. Pro stanovení této pravomoci je rozhodující zejména veřejný zájem na tom, aby 

                                                           
9 Stavinohová, J., Lavický, P. Základy civilního procesu. Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 17 



 - 12 -  

vznik, změna nebo zánik právního vztahu nebyl ponechán pouze na vůli jeho účastníků, ale 

byl vázán na autoritativní rozhodnutí státního orgánu, a jistá příbuznost s ostatní soudní 

agendou.  

Dalším významným rozdílem je stanovení okruhu účastníků obou řízení. 

Ve sporném řízení jsou procesními stranami typicky žalobce a žalovaný stojící v roli 

vzájemných odpůrců, kteří mají protikladný zájem na výsledku procesu. Vztahují se na ně 

ustanovení o společenství účastníků, přistoupení účastníka a záměně účastníka, vedlejším 

účastenství, jejichž podstatu vysvětlím později. Toto pro nesporné řízení neplatí. Pro něj 

platí tzv. druhá a třetí definice účastníků řízení, tedy že účastníkem nesporného řízení bude 

vždy navrhovatel (bylo-li řízení zahájeno na návrh) a dále ti, o jejichž právech 

a povinnostech má být v řízení jednáno, anebo ti, které zákon za účastníky označuje.  

Další odlišnost představuje určení místní příslušnosti. Ve sporném řízení je 

rozhodující tzv. obecná místní příslušnost, která je vymezena obecným soudem žalovaného. 

Alternativou k této příslušnosti obecné je ustanovení o příslušnosti dané na výběr. Místní 

příslušnost nesporného řízení je na druhou stranu dána výhradně § 88 OSŘ o výlučné 

příslušnosti. Toto ustanovení se ovšem vztahuje i na některé případy řízení sporného. 

Výjimku ze zásady, že pro určení místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné 

okolnosti, které tu byly v době zahájení řízení, v nesporném řízení představuje institut tzv. 

přenesené příslušnosti. Ten umožňuje příslušnému soudu přenést příslušnost na jiný soud, 

jestliže se v průběhu řízení změní okolnosti, podle nichž se příslušnost posuzuje. 

Možnost vstupu státního zastupitelství do již zahájeného řízení je zvláštností pouze 

nesporného řízení. V některých případech má státní zástupce dokonce i procesní legitimaci 
10k podání návrhu na zahájení řízení. Argumentem pro tuto úpravu je okolnost, že 

v nesporném řízení se projednávají převážně záležitosti, na jejichž výsledku je veřejný 

zájem.  

Způsob zahájení řízení představuje další podstatný rozdíl mezi sporným a 

nesporným řízením. Sporné řízení lze zahájit pouze z podnětu účastníka podáním žaloby, 

přičemž jedinou výjimku prezentuje určení, zda tu manželství je či není. V nesporném 

                                                           
10

 viz. kapitola 2.2.6. 
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řízení se uplatňuje i princip oficiality, což znamená, že je možné většinu nesporných řízení 

zahájit i bez návrhu, tedy z iniciativy soudu.  

V nesporném řízení mají účastníci v důsledku uplatnění zásady oficiality omezenou 

dispozici řízením a předmětem řízení. V řízení zahájeném na návrh tak jeho zpětvzetí 

nemusí nezbytně způsobit zastavení řízení. Soud rovněž není vázán návrhy stran a může 

přisoudit něco jiného nebo více, než je požadováno.  

Úprava dokazování tvoří další odlišnost mezi řízeními. Zatímco řízení sporné 

ovládá zásada projednací, kdy soud projednává jen to, co mu účastníci k projednávání 

předloží, v řízení nesporném se uplatňuje zásada vyšetřovací, která znamená odpovědnost 

soudu za objasnění skutkového stavu potřebného k požadovanému rozhodnutí. Taxativní 

výčet řízení, pro něž platí tato povinnost soudu, je stanovena v § 120 odst. 2 OSŘ. 

Náklady nesporného řízení jsou také upraveny odchylně. Rozsah nákladů 

nesporného řízení je všeobecně nižší než v řízení sporném. To je důsledkem toho, že 

většina nesporných řízení je věcně osvobozena od soudních poplatků a záloh, dále bývá 

menší rozsah dokazování a tím i náklady na důkazy a konečně i to, že k zastupování 

advokátem dochází jen sporadicky. Hledisko úspěchu ve věci se při náhradě nákladů 

nesporného řízení rovněž neuplatní. Platí, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu 

nákladů řízení s tím, že, odůvodňují-li to okolnosti případu, může soud výjimečně tuto 

náhradu přiznat. 

Mnohá meritorní rozhodnutí, jimiž se nesporné řízení končí, mají formu usnesení. 

To bývá vykonatelné jeho doručením, pokud není stanoveno nebo rozhodnuto, že 

vykonatelnost nastává po nabytí právní moci. Některá vykonatelná rozhodnutí nemusí být, 

na rozdíl od rozhodnutí vydaných v řízení sporném, změněna pouze mimořádnými 

opravnými prostředky. Změní-li se totiž poměry anebo ukáže-li se, že původní rozhodnutí 

nemělo být vydáno, je možné je změnit i vydáním nového rozhodnutí v nesporném řízení.  

Další odlišností od sporného řízení je i úprava institutu odvolání a rozhodování 

o něm. Pro nesporné řízení totiž není charakteristický princip neúplné apelace jako 
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pro odvolání v řízení sporném, ale naopak se tu zcela uplatňuje princip plné apelace. 11 

Soud tedy může přihlížet i k novým skutečnostem a důkazům. 

 

 1.5. Subjekty civilního procesu 
 

Každé právní odvětví si samo upravuje, kdo může být a kdo je nositelem práv 

a povinností. Občanské právo procesní je odvětvím práva veřejného, které slouží ochraně 

práv soukromých. Z tohoto důvodu jsou subjekty řízení jak orgány veřejnoprávní, tak 

i osoby soukromého práva, o jejichž právech a povinnostech se v řízení jedná. V řízení se 

však setkáme i s dalšími osobami, jejichž úloha je jen pomocná, avšak neméně významná.  

Z výše uvedeného lze konstatovat, že procesními subjekty jsou ty subjekty, které 

svou aktivitou právně ovlivňují řízení a které jsou k tomu účelu opatřeny procesními právy 

a procesními povinnostmi. Přitom mezi subjekty řízení vznikají procesněprávní vztahy. 12 

Subjekty řízení jsou především subjekty, které zákon pověřuje poskytováním 

ochrany subjektivním právům a zákonem chráněným zájmům. Autoritativně rozhodují 

o právních vztazích, které jsou předmětem civilního řízení. Přísluší jim tedy nadřazené 

postavení. Těmito orgány jsou zejména soudy, ať už okresní, krajské, vrchní nebo Nejvyšší 

soud, a dále nestátní orgány, kterými jsou rozhodci, popř. stálé rozhodčí soudy.  

Odlišné postavení od rozhodovacích orgánů zaujímají účastníci řízení, tedy osoby, 

o jejichž právech a povinnostech se v řízení rozhoduje. Jsou sice v podřízeném postavení 

vůči soudu, avšak jejich vůle je rozhodující, zejména v řízení sporném, v tom, jestli vůbec a 

jak bude proces postupovat.13 

Dalšími subjekty občanského soudního řízení jsou např. vyšší soudní úředníci, kteří 

jsou oprávněni samostatně v rozsahu stanoveném zákonem č. 121/2008 Sb., o vyšších 

soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících 

zákonů, provádět úkony soudu v soudním řízení a v jiné činnosti soudu. Dále je to institut 

                                                           
11  Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 396 
12 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 91 
13 Stavinohová, J., Lavický, P. Základy civilního procesu. Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 28 
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soudních komisařů v dědickém řízení. Tato funkce je vykonávána notáři, kteří jsou v tomto 

řízení povinni provádět všechny úkony a předložit soudu všechny podklady tak, aby soud 

mohl vynést rozhodnutí ve věci samé. Dalším subjektem řízení mohou být např. státní 

zástupci, kteří mj. zastupují veřejnou žalobu v trestním řízení.14 

Od subjektů řízení je třeba odlišovat osoby zúčastněné na řízení, které mají určité 

procesní povinnosti, příp. i práva. Mohou jimi být svědci, znalci, tlumočníci, zapisovatelé, 

zástupci a další. Mají v procesu své právně upravené postavení, avšak nemohou vlastním 

jménem ovlivňovat průběh či postup řízení. Avšak i např. svědek může mít v řízení 

postavení, kde se rozhoduje o jeho právech a povinnostech, a to když uplatní právo 

na náhradu nákladů, jež mu v souvislosti s plněním svědecké povinnosti vznikly. Stane se 

tedy účastníkem řízení pro jednu jeho část.15 

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

                                                           
14 Schelleová, I. a kolektiv. Civilní proces. Eurolex Bohemia, 2006, s. 246 
15 Schelleová, I. a kolektiv. Český civilní proces. Linde Praha a.s., 1997, s. 116 
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 2. Účastníci řízení 
 

 2.1. Účastníci civilního řízení obecně 
 

Jedním z ústředních pojmů občanského soudního řízení je pojem účastníka, a to 

z toho důvodu, že civilní řízení je bez účastníků řízení nemyslitelné. V řízení se vždy 

rozhoduje o jejich procesních právech a povinnostech, nikdy ne o právech a povinnostech 

jiných osob nebo snad dokonce o právech osob abstraktně, tj. bez vztahu ke konkrétním 

osobám.16 Vzhledem k tomu, že soudnictví vždy vykonává svá právně závazná rozhodnutí 

o konkrétních právech a povinnostech či konkrétních právních vztazích konkrétních osob, 

musí být jak předmět rozhodování, tak účastníci v každém případě přesně 

individualizováni. Výlučně účastníku řízení vznikají procesní práva a povinnosti 

a výhradně o jeho právech a povinnostech se jedná. 

Je třeba si uvědomit, že procesní účastenství není závislé a ani není nutně spojeno 

s hmotněprávním účastenstvím v právním vztahu, jenž je předmětem řízení. Toto je 

záležitostí věcné legitimace, nikoli záležitostí účasti v samotném procesu. Účastník řízení 

tedy zpravidla je, ale nezbytně nemusí být nositelem těch práv a povinností, o nichž se 

řízení vede. Stačí tedy pouhé tvrzení žalobce, že mu svědčí právo a že jím označený 

žalovaný má v žalobě uvedenou povinnost. Však právě účelem procesu je to, aby práva a 

povinnosti byly bezpečně zjištěny. 

Povinností soudu je od začátku řízení přesně vědět, kdo je účastníkem řízení, a 

nemůže dovolit jakoukoli pochybnost v tomto ohledu. Je nutno totiž zajistit, aby tito dostali 

příležitost k uplatnění svých procesních práv, a to zásadně rovnou příležitost, tj. shodnou 

možnost k jejich uplatnění. Pochybení soudu v tomto ohledu by zakládalo závažnou 

procesní vadu, tzv. zmatečnost. 17 

Pravidlem bývá, že účastník je účastníkem zásadně pro celé řízení. Výjimečně se 

však stane, že opustí řízení před jeho skončením. Těmito případy jsou záměna účastníka, 

                                                           
16 Stavinohová, J., Lavický, P. Základy civilního procesu. Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 37 
17 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 142 
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procesní nástupnictví nebo rozhodnutí soudu, které je však možné pouze v řízení 

nesporném.  

Někdy procesní právo přiznává určité samostatné postavení i osobě zúčastněné 

na řízení, a to tehdy, má-li se rozhodnout o jejím dílčím právu. Příkladem může být již 

zmíněný svědek, který se domáhá svého práva na tzv. svědečné. Rozhoduje se o jeho právu, 

což z něj činí účastníka pro určitý úsek řízení.18 

 

 2.2. Předpoklady účastenství 
 

Jestliže se snažím vymezit pojem účastníka řízení, rozhodně nesmím opomenout 

objasnit, kdo může být účastníkem řízení, tedy kdo je k tomu způsobilý. Další otázku 

představuje to, kdo je způsobilý samostatně před soudem jednat. S tím souvisí další neméně 

důležitá otázka, a sice to, kdo může účastníka v řízení zastupovat. Pokusím se rovněž 

vysvětlit důležitost věcné legitimace, právního zájmu účastníků a tzv. procesní legitimace.19 

 

 2.2.1. Způsobilost být účastníkem řízení 
 

Způsobilost být účastníkem řízení neboli procesní subjektivita označuje způsobilost 

být nositelem procesních práv a povinností, které zákon přiznává, popř. ukládá účastníkům 

řízení.  

Tuto způsobilost má v každém případě ten, komu hmotné právo přiznává 

způsobilost mít práva a povinnosti, tedy kdo má právní subjektivitu. Procesní subjektivita je 

tu tedy identická se subjektivitou hmotněprávní. Způsobilost být účastníkem řízení však 

může i tomu, kdo nemá právní subjektivitu podle hmotného práva, přiznat zákon. 

Procesní subjektivita je jednou z podmínek řízení a soud je povinen kdykoli 

za řízení zkoumat, zda ten, kdo v řízení vystupuje jako účastník řízení skutečně tuto 

                                                           
18 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 143 
19 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 144 
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způsobilost má. Dospěl-li by soud k závěru, že tato podmínka řízení není splněna, stává se 

neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení a je nutné řízení zastavit. K tomuto se 

vztahuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. března 1998, sp. zn. 2 Cdon 1056/96, 

které v souladu s předchozí větou deklaruje, že ztratí-li účastník řízení způsobilost být 

účastníkem v době po zahájení řízení do jeho pravomocného skončení, posoudí soud podle 

povahy věci, zda má řízení zastavit nebo přerušit anebo zda je v něm možné pokračovat. Je-

li dán nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení v den jeho zahájení, soud řízení 

zastaví.  

Pokud vystupoval v řízení jako účastník někdo, kdo neměl způsobilost být 

účastníkem řízení, jde o zmatečnost ve smyslu § 229 odst. 1 písm. b) OSŘ.20 

 

 2.2.1.1. Procesní subjektivita fyzických osob 

 

Způsobilost k právům je jedno ze základních občanských práv přiznané čl. 5 Listiny 

základních práv svobod. Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

(dále také jen „Občanský zákoník“ nebo „ObčZ“), stanoví, že způsobilost fyzické osoby 

mít práva a povinnosti, tedy i způsobilost být účastníkem řízení, vzniká narozením. Tato 

způsobilost je přiznána i počatému dítěti, narodí-li se živé (tzv. nasciturus), což je účelné 

zejména při dědění. Narodí-li se však dítě mrtvé nebo k porodu vůbec nedojde, posuzuje se 

jeho právní situace tak, jako by práva a povinnosti nikdy nenabylo. Panuje-li nejistota, zda 

se dítě narodilo živé či mrtvé, uplatní se skutková domněnka, že se narodilo živé.  

 Nikdo nemůže být této způsobilosti zbaven. Existuje po celý život člověka 

beze změny. Není možné ji omezit, ani rozšířit. 

Ustanovení § 7 odst. 2 ObčZ zároveň stanoví, že procesní subjektivita zaniká smrtí 

fyzické osoby nebo jejím prohlášením za mrtvou. Smrt fyzické osoby se prokazuje úředním 

zjištěním, tedy prohlídkou těla a vydáním úmrtního listu. Soud však může prohlásit 

fyzickou osobu za mrtvou i tehdy, nelze-li její smrt prokázat předepsaným způsobem a je-li 

                                                           
20 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 108 
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její smrt zjištěna jinak. Rovněž může soud prohlásit fyzickou osobu za mrtvou v případě, 

kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že fyzická osoba již nežije. V obou těchto 

případech má prohlášení za mrtvého identické právní následky jako smrt. Zánik 

způsobilosti k právům a povinnostem nezaniká tímto prohlášením, avšak až smrtí. Bylo-li 

tedy po takovém prohlášení zjištěno, že osoba prohlášená za mrtvou žije, soud své 

rozhodnutí o prohlášení za mrtvého s účinky ex tunc, tj. od tehdy, zruší. Práva a povinnosti 

osoby omylem prohlášené za mrtvou se obnoví rovněž ex tunc. Výjimku z tohoto pravidla 

přestavuje § 22 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., zákon o rodině (dále také jen „Zákon 

o rodině“), kdy se manželství po zrušení rozhodnutí o prohlášení za mrtvého neobnoví 

v případě, že přeživší manžel mezitím uzavřel manželství nové.21 

V pracovněprávních vztazích je způsobilost být účastníkem řízení jako zaměstnanec 

upravena odchylně, a to zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také jen „Zákoník 

práce“). V tomto případě je procesní subjektivita vázána na dovršení 15. roku věku, a to 

s tou podmínkou, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den předcházející dni, 

kdy fyzická osoba ukončila povinnou školní docházku. Způsobilost fyzické osoby být 

účastníkem řízení jako zaměstnavatel vzniká odlišně, a sice narozením.22 

 

2.2.1.2. Procesní subjektivita právnických osob 

 

Zákon přiznává způsobilost být účastníkem řízení právnickým osobám. Těmi jsou 

dle § 18 odst. 2 ObčZ v prvé řadě sdružení fyzických nebo právnických osob, tzv. 

korporace, kterými jsou typicky obchodní společnosti, družstva, občanská sdružení nebo 

politické strany. V druhé řadě jsou právnickými osobami účelová sdružení majetku, tedy 

nadace, nadační fondy, státní fondy apod. V třetí řadě to jsou jednotky územní samosprávy, 

tj. obce a kraje. A v řadě poslední jsou to jiné subjekty, o kterých to zákon stanoví. Jedná se 

                                                           
21 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované a doplněné 

vydání. ASPI, a.s., 2005, s. 189 
22 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 103 
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např. o státní podniky, Českou národní banku, Pozemkový fond České republiky či Českou 

televizi.  

Způsobilost být účastníkem řízení vzniká právnickým osobám dnem, k němuž byly 

zapsány do obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku, nestanoví-li zákon 

jinak, jako např. v případě právnických osob zřízených zákonem. Procesní subjektivitu pak 

tyto osoby ztrácejí dnem výmazu z těchto rejstříků, není-li zákonem stanoveno jinak. Jiným 

zákonem stanoveným rejstříkem je míněn nadační rejstřík, rejstřík obecně prospěšných 

společností, registr sdružení, rejstřík stran a hnutí apod.  

Dojde-li k zániku obchodní společnosti nebo družstva výmazem z obchodního 

rejstříku a objeví-li se poté do té doby neznámý majetek obchodní společnosti, popř. 

družstva, rozhodne soud na návrh státního orgánu, společníka, věřitele nebo dlužníka o 

zrušení zápisu o jejich výmazu a obnovení likvidace nebo o vstupu obchodní společnosti, 

popř. družstva do likvidace a jmenuje osobu likvidátora. Následkem pravomocného 

rozhodnutí soudu o zrušení zápisu o výmazu obchodní společnosti, družstva nebo jiné 

právnické osoby je to, že se na tuto právnickou osobu hledí tak, jako by nikdy nezanikla. 

Její způsobilost být účastníkem řízení tedy nadále trvá. 23 

Nutno zmínit, že organizační jednotky některých právnických osob mají také 

způsobilost být účastníkem řízení. Odštěpný závod však tuto způsobilost nemá. K této 

problematice se v rozhodnutí ze dne 7. září 1999 vyjádřil Nejvyšší soud, sp. zn. 

20 Cdo 2380/98. Zde, v souladu s teorií, soud rozhodl, že z práv a povinností týkajících se 

odštěpného závodu je oprávněna nebo zavázána osoba, jejíž je odštěpný závod organizační 

složkou. Týká-li se věc odštěpného závodu, způsobilost být účastníkem řízení má jen tato 

osoba a nikoli její odštěpný závod.  

 

 

 

                                                           
23 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 111 
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 2.2.1.3. Procesní subjektivita státu 

 

Vystupuje-li stát jako účastník občanskoprávních, pracovněprávních nebo jiných 

soukromoprávních vztahů, je právnickou osobou, tedy má způsobilost být účastníkem 

řízení. Účinností zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích (dále také jen „Zákon o majetku ČR“), se změnilo postavení 

organizačních jednotek státu tak, že již nejsou právnickými osobami. Nejsou tedy 

oprávněny jednat svým vlastním jménem, ale pouze jménem státu, v důsledku čehož práva 

a povinnosti z jejich jednání nabývá stát jako právnická osoba. K tomuto tématu se shodně 

vyjádřil ve svém usnesení i Nejvyšší soud dne 22. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 366/2002.  

Organizačními jednotkami státu jsou ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní 

soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, 

Úřad vlády ČR a jiná zařízení, o nichž to stanoví § 51 Zákona o majetku ČR nebo zvláštní 

právní předpisy.  

V pracovněprávních vztazích jedná za stát jako zaměstnavatele a práva a povinnosti 

z těchto vztahů vykonává organizační jednotka státu, jež za stát zaměstnává zaměstnance. 

Organizační složkou státu je rovněž Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (dále také jen „Úřad“), který byl zřízen roku 2002. Do jeho působnosti náleží 

vystupování za stát v občanském soudním řízení ve věcech týkajících se majetku státu 

namísto příslušných organizačních složek státu v zákonem určených případech nebo 

dohodne-li se na tom s příslušnou organizační složkou, v souladu se zákonem 

č. 201/2002 Sb., kterým byl Úřad zřízen. Má-li stát právní zájem na výsledku řízení, 

vystupuje rovněž Úřad za stát v občanském soudním řízení jako vedlejší účastník v jakékoli 

věci týkající se majetku, s nímž je příslušná hospodařit státní organizace nebo ke kterému 

vykonává správu Pozemkový fond ČR. Splní-li Úřad Zákonem o majetku ČR stanovené 

podmínky, může podat vlastním jménem návrh na zahájení občanského soudního řízení 

o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví věci nebo smlouvy o převodu cenných papírů, 

jejichž účastníkem není stát ani státní organizace, popř. může do takového řízení vstoupit. 

V takovém případě přiznává Zákon o majetku ČR Úřadu způsobilost být účastníkem řízení.  
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Před soudem za stát vystupuje Úřad v případech, které mu přísluší podle Zákona 

o majetku ČR. V ostatních případech za stát vystupuje organizační složka příslušná 

podle zákona č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů 

státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle 

zvláštních právních předpisů.  

Za předpokladu, že jsou cizí státy podrobeny pravomoci soudů ČR, mají i ty 

způsobilost být účastníkem řízení. 24 

 

 2.2.1.4. Procesní subjektivita přiznaná zákonem 

 

V zásadě platí, že kdo nemá způsobilost mít práva a povinnosti, nemůže být 

účastníkem řízení. Zákon mu však přesto může tuto způsobilost přiznat. V takovém případě 

má v řízení stejné právní postavení jako ten, kdo je účastníkem na základě své způsobilosti 

k právům a povinnostem.  

Procesní subjektivitu může zákon přiznat buď výslovně, nebo mlčky tak, že s ním 

začne jednat jako s účastníkem řízení. Tuto subjektivitu zákon přiznává např. správci daně 

ve věcech správy daní, státnímu zastupitelství, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

Úřadu a dalším.25 

Státní zastupitelství je ústavně zakotveno v čl. 80 Ústavy ČR, v němž je definováno 

jako orgán státu, který zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení. Základní problematiku 

státního zastupitelství pak upravuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství (dále 

také jen „Zákon o státním zastupitelství“). 26 

Do svých funkcí jsou státní zástupci jmenováni bez časového omezení ministrem 

spravedlnosti, a to na návrh nejvyššího státního zástupce. Pro jmenování jsou podmínkami 

                                                           
24 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 106 
25 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 107 
26 Schelleová, I. a kolektiv. Civilní proces. Eurolex Bohemia, 2006, s. 247 
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státní občanství ČR, plná způsobilost k právním úkonům, vysokoškolské právnické 

vzdělání, složení závěrečné zkoušky, souhlas s přidělením k určitému státnímu 

zastupitelství a věk nejméně 25 let v den jmenování. 27 

Hlavním úkolem státního zastupitelství je, jak jsem již zmínila, podávat jménem 

státu obžaloby v trestním řízení a plnit povinnosti, které mu v souvislosti s tím ukládá 

zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. Jen v trestním řízení má státní zástupce právo 

rozhodovat, avšak stále zde má pouze postavení strany. V občanském soudním řízení má 

státní zastupitelství také postavení strany, avšak jeho procesní postavení je upraveno 

Občanským soudním řádem. Možnost podat návrh státním zástupcem nebo vstoupit do již 

zahájeného řízení je upravena v § 5 Zákona o státním zastupitelství tak, že tyto případy 

stanoví zákon.  

V případě Občanského soudního řádu tak stanoví § 35 odst. 1, který stanoví okruh 

věcí, do nichž může státní zastupitelství v průběhu řízení vstoupit. Jedná se o věci: 

a) určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, 

b) uložení výchovného opatření podle 43 odst. 1 a 2 Zákona o rodině, 

c) nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy, 

d) pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, 

e) způsobilosti k právním úkonům, 

f) prohlášení za mrtvého, 

g) určení data narození nebo úmrtí fyzické osoby, 

h) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, 

i) umoření listin, 

j) obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního 

rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek, 

k) některých otázek obchodních společností, družstev a jiných právnických osob 

(§200e OSŘ), 

l) v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních 

sporů, a moratoria, 

                                                           
27 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 151 
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m) společenství vlastníků jednotek, 

n) vyslovení neplatnosti dražby, 

o) navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí (§ 193a OSŘ).  

 

Kromě tohoto výčtu může státní zastupitelství podávat návrhy na zahájení řízení 

podle zvláštních předpisů. V těchto případech je pak oprávněno ke všem těm úkonům, které 

může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník 

právního vztahu.28 

Podle OSŘ může státní zastupitelství samo podat ve veřejném zájmu návrh na 

zahájení řízení ve věcech uvedených pod písm. b) až d) a písm. j), jestliže nebylo zahájeno 

podle § 81 odst. 1 a 2 OSŘ nebo na návrh jiného navrhovatele.  

V případě, že státní zastupitelství vstoupí do řízení, nestává se jejím účastníkem, ale 

je samostatným procesním subjektem. Z řízení, do kterého vstoupilo, může opět libovolně 

vystoupit.29 

 

 2.2.2. Procesní způsobilost 

 

Procesní způsobilostí se rozumí způsobilost samostatně jednat před soudem, tj. 

vykonávat samostatně procesní úkony. Je vymezena v § 20 OSŘ, a to tak, že každý může 

před soudem jako účastník samostatně jednat v tom rozsahu, v jakém má způsobilost 

vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. I zde tedy odkazuje procesní právo 

do oblasti práva hmotného. 30 

Jedná se o podmínku řízení ve smyslu § 103 OSŘ, avšak oproti procesní 

subjektivitě je její nedostatek možné odstranit, což je povinností soudu. Zastavení řízení 

z důvodu nedostatku procesní subjektivity je možné pouze v případě, že se tento nedostatek 

nepodařilo přes vhodná opatření odstranit.  

                                                           
28 Schelleová, I. a kolektiv. Civilní proces. Eurolex Bohemia, 2006, s. 247 
29 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 206 
30 Schelleová, I. a kolektiv. Český civilní proces. Linde Praha a.s., 1997, s. 188 
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Stejně jako u procesní subjektivity je nutné rozlišovat, zda se jedná o osobu 

fyzickou nebo osobu právnickou. 

 

 2.2.2.1. Procesní způsobilost fyzických osob 

 

Odkazem Občanského soudního řádu do oblasti práva hmotného je procesní 

způsobilost fyzických osob přiznána každému v tom rozsahu, v jakém má způsobilost 

k právním úkonům. Hmotněprávní úprava, konkrétně § 8 odst. 1 Občanského zákoníku, 

váže vznik způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu na zletilost fyzické osoby. 

Způsobilost k právním úkonům představuje způsobilost fyzické osoby nabývat práv 

a povinností, resp. působit právní následky. Vzniká, na rozdíl od způsobilosti mít práva 

a povinnosti, postupně dle stavu psychické vyspělosti.  

Zletilost je možné nabýt dvěma způsoby. Prvním a nejčastějším způsobem je 

dovršení osmnáctého roku života. Druhým, spíše výjimečným způsobem, je nabytí zletilosti 

před dovršením osmnáctého roku, a to uzavřením manželství, třeba i neplatného. Zletilost 

takto získaná náleží fyzické osobě navždy. Není ji tedy možné pozbýt ani v případě 

rozvodu, úmrtí druhého manžela či prohlášením manželství soudem za neplatné, ačkoli se 

tak stane před dovršením osmnáctého roku. 

Pro úplnou způsobilost k právním úkonům se požaduje neporušenost vůle 

a potřebný stupeň intelektuální vyspělosti, která je charakterizována v § 9 Občanského 

zákoníku jako vyspělost rozumová a volní. Nejsou-li tyto požadavky splněny, je možné 

způsobilost k právním úkonům omezit, popř. jí osobu úplně zbavit. Je tomu tak ve třech 

případech, kdy se přihlíží k subjektivním odchylkám od průměru normálního psychického 

vývoje člověka. 

Prvním případem je případ naprosto běžný, kdy je způsobilost k právním úkonům 

omezena přímo ze zákona z důvodu nedostatku věku. Nezletilci jsou dle již zmíněného § 9 

Občanského zákoníku způsobilí jen k takovým právním úkonům, jež jsou svou povahou 

přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Problém pak nastává 

v praxi, kdy není zcela jasné, jakým způsobem se má tato vyspělost posuzovat 
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v konkrétních případech, tedy zda obecně vzhledem k věku nezletilce, či posuzovat každý 

případ zvlášť. 

V druhém případě může být fyzická osoba omezena nebo zbavena způsobilosti 

k právním úkonům rozhodnutím soudu v důsledku duševní poruchy, která není jen 

přechodná, nebo nadměrného požívání alkoholických nápojů, resp. omamných látek či 

jedů. Možnost zbavení člověka způsobilosti k právním úkonům je zakotvena v § 10 odst. 1 

ObčZ, a to pokud tento není vůbec schopen činit pro duševní poruchu, která není jen 

přechodná, právní úkony. Ustanovení § 10 odst. 2 ObčZ stanoví oprávnění soudu omezit 

způsobilost k právním úkonům v případě, že v důsledku poruchy, která není jen přechodná, 

nebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů, je 

člověk schopen činit jen některé právní úkony. Rozsah tohoto omezení stanoví ve svém 

rozhodnutí soud, v praxi se tak děje negativním vymezením. K tomuto se vyjádřil Nejvyšší 

soud ve svém rozsudku ze dne 25. února 2010, sp. zn. 30 Cdo 25/2009, tak, že institut 

zbavení způsobilosti k právním úkonům, případně omezení způsobilosti k právním úkonům 

není sankcí, nýbrž opatřením sloužícím zejména ochraně zájmu samotných fyzických osob, 

které pro svůj duševní stav nejsou schopny činit s dostatečnou vlastní odpovědností právní 

úkony. Jedná se rovněž o ochranu osob, které s takovými fyzickými osobami vstoupily do 

právních vztahů.  

U osoby takto omezené, popř. zbavené způsobilosti k právním úkonům není třeba 

prokazovat, zda byl právní úkon učiněn ve stavu duševní poruchy či v jasném okamžiku, 

protože všechny takové úkony jsou postiženy neplatností. Osobám takto omezeným nebo 

zbaveným způsobilosti k právním úkonům je stanoven opatrovník, který za takovouto 

osobu jedná. 

Třetí případ způsobilost omezuje, popř. vylučuje přímo ze zákona dle § 38 odst. 2 

ObčZ v případě, že osoba, jejíž způsobilost nebyla omezena, resp. vyloučena rozhodnutím 

soudu, vykonává právní úkon v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu 

neschopnou.31 

                                                           
31 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované a doplněné 

vydání. ASPI, a.s., 2005, s. 192 
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V pracovněprávních vztazích vzniká procesní způsobilost fyzických osob 

u zaměstnance současně se způsobilostí mít práva a povinnosti, což znamená dosažením 

15 let věku. Dle Zákoníku práce vzniká způsobilost fyzické osoby jak k právům 

a povinnostem, tak k právním úkonům v pracovněprávních vztazích, která ukončí povinnou 

školní docházku ve zvláštní škole před dosažením 15 let věku, dnem ukončení povinné 

školní docházky, nejdříve však dnem dosažení 14 let věku. 32 

Je-li fyzická osoba zaměstnavatelem, vzniká její procesní způsobilost pouze 

dosažením věku 18 let, ne tedy uzavřením manželství před dosažením tohoto věku. 

Procesní způsobilost cizinců určuje § 49 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním 

právu soukromém a procesním, tak, že se tato řídí právním řádem státu, jehož je cizinec 

příslušníkem, avšak postačí, má-li procesní způsobilost podle českého práva. 33 

 

 2.2.2.2. Procesní způsobilost právnických osob 

 

U právnických osob se právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům 

nerozlišují, proto také splývá způsobilost být účastníkem se způsobilostí procesní. Zopakuji 

tedy, že tato vzniká dnem, ke kterému byly právnické osoby zapsány do obchodního nebo 

jiného zákonem stanoveného rejstříku, nestanoví-li zákon jinak. Zánik způsobilosti pak 

nastává dnem výmazu z tohoto rejstříku, nestanoví-li zákon jinak. 

Rozsah způsobilosti k právním úkonům u právnických osob může omezit jen zákon, 

kterým může být Občanský zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále také 

jen „Obchodní zákoník“), nebo některý předpis z oblasti veřejného práva.  

V případě právnických osob je však zejména důležité si ujasnit, kdo jejich jménem 

jedná. Tuto problematiku upravuje kromě Občanského soudního řádu také Občanský 

a Obchodní zákoník.  

                                                           
32 Gregorová, Z., Hrušková, M., Stavinohová, J. K některým otázkám právní subjektivity a způsobilosti 

k právním úkonům u nezletilých. Právní rozhledy, 1997, s. 53 

33 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, s. 114 
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Nejběžnější je jednání právnické osoby statutárním orgánem dle 

§ 21 odst. 1 písm. a) OSŘ, a to ve všech věcech. Činí-li jménem právnické osoby právní 

úkon její statutární orgán, považuje se tento úkon za osobní jednání právnické osoby. 

Statutární orgán jedná jménem právnické osoby navenek a rovněž rozhoduje o vnitřních 

záležitostech této osoby. Kdo je statutárním orgánem, stanoví právní úprava jednotlivých 

obchodních společností a družstev. 34 V souladu s § 29 odst. 2 OSŘ rozhodl Nejvyšší soud 

dne 30. června 1999, sp. zn. 2 Cdon 680/97, že v případě neexistence statutárního orgánu, 

který je oprávněn za právnickou osobu jednat, jí soud může stanovit opatrovníka pro řízení. 

Právnická osoba může také jednat v zastoupení dle § 21 odst. 1 písm. b) OSŘ. Jako 

zákonní zástupci jednají za právnickou osobu její zaměstnanci a členové za předpokladu, že 

tím byli pověřeni statutárním orgánem. Nikdo jiný než právě statutární orgán nemůže 

zaměstnance, popř. člena pověřit takovým jednáním.  

Ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) OSŘ umožňuje vedoucímu odštěpného závodu 

právnické osoby, který se zapisuje do obchodního rejstříku, jednat před soudem ve věcech 

týkajících se tohoto závodu. Vedoucí jiné organizační složky právnické osoby může 

za právnickou osobu jednat před soudem tehdy, jde-li o organizační složku, o níž zákon 

stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku, a jedná-li se o věci týkající se této složky. 

Občanský soudní řád v § 21 odst. 1 písm. d) rovněž umožňuje zmocnit prokuristu 

ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak 

vyžaduje plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě. Prokurista však není oprávněn 

zastupovat právnickou osobu před soudem tehdy, udělila-li tato prokuru více osobám s tím, 

že k jejímu zastupování je třeba souhlasu všech prokuristů nebo alespoň dvou z nich.  

V odst. 2 téhož paragrafu jsou však osoby výše uvedené vyloučeny z jednání 

za právnickou osobu v případě předvídaném zákonem. Pak jednají před soudem za 

právnickou osobu ty fyzické osoby, o nichž to stanoví zákon.  

Postavení statutárního orgánu přiznává nucenému správci § 21 odst. 3 OSŘ 

v případě zavedení nucené správy u právnické osoby. 

                                                           
34 Schelleová, I. a kolektiv. Český civilní proces. Linde Praha a.s., 1997, s. 189 
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Důležité je si uvědomit, že za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy 

jsou v rozporu se zájmy této právnické osoby. Nejen z tohoto důvodu je pak možné 

ustanovit právnické osobě opatrovníka k hájení jejích zájmů. 

Každý, kdo za právnickou osobu jedná, musí soudu své oprávnění k takovému 

zastupování prokázat. Jak se vyjádřil ve svém stanovisku i Nejvyšší soud dne 

30. prosince 1976, sp. zn. Cpj 251/81, takové pověření je oprávněn vydat jen statutární 

orgán právnické osoby. Ve shodné záležitosti může za právnickou osobu zároveň jednat 

pouze jediná fyzická osoba. 35 

 

 2.2.2.3. Procesní způsobilost státu   

 

Jak jsem již uvedla, stát vystupuje v soukromoprávních vztazích jako právnická 

osoba. Taxativní výčet těch, kteří mají oprávnění jednat za stát, je uveden v § 21a OSŘ.  

V prvé řadě je to Úřad, o kterém jsem se již zmínila v kapitole 3.2.1.3. a který svou 

činnost vykonává prostřednictvím územních pracovišť působících v sídlech krajských 

soudů. V čele Úřadu stojí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr financí. 

Úřad je oprávněn jednat za stát místo příslušné organizační složky (tzv. výlučné jednání 

Úřadu) v případě, že tak zákon, kterým byl zřízen, stanoví. Kromě toho může vystupovat 

za stát v dalších věcech týkajících se majetku místo příslušné organizační složky státu, 

jestliže se na tom s touto organizační složkou dohodl (tzv. dohodnuté jednání Úřadu).  

Jedná-li Úřad jménem státu, postupuje podle právních předpisů, a to tak, aby účinně 

hájil majetkové zájmy státu a dodržoval základní povinnosti při hospodaření se státním 

majetkem. Vykonávat procesní práva státu a plnit jeho procesní povinnosti může jen 

prostřednictvím fyzických osob. Touto osobou je dle § 21a odst. 2 OSŘ zaměstnanec 

zařazený v Úřadu, kterého tím pověřil generální ředitel Úřadu. 

Nevystupuje-li před soudem za stát Úřad, má toto oprávnění organizační složka 

státu příslušná dle Zákona o majetku ČR, popř. podle zvláštních předpisů. V této chvíli si 

                                                           
35 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 118 
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dovoluji zopakovat, že organizační složky státu nejsou právnickými osobami. Na rozdíl 

od Úřadu zde zákon nezakazuje, aby si příslušná organizační složka státu zvolila pro stát 

zástupce na základě plné moci. Ze zákona však jedná za stát zásadně vedoucí organizační 

složky, jíž se právní úkony týkají. Tento vedoucí organizační složky může rovněž pověřit 

zastupováním státu zaměstnance jím vedené organizační složky nebo i jiné organizační 

složky státu.  

Případné mylné určení, že za stát jedná Úřad, nebo označení nepříslušné organizační 

složky státu žalobcem, popř. navrhovatelem není ani vadou podání ani nedostatkem 

podmínky řízení. Soud sám je povinen zjistit, kdo je příslušný v konkrétním sporu nebo jiné 

právní věci za stát vystupovat. Podle zjištění soudu začne tento soud s takto zjištěnou 

osobou oprávněnou v řízení jednat.  

Shodně s tímto tvrzením se vyjadřuje i JUDr. Karel Svoboda ve svém příspěvku 

Nesprávné označení státu jako žalobní vada. Zastavení řízení z důvodu nesprávného výběru 

organizační složky státu ze strany žalobce by bylo dle autora textu odepřením 

spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že stát je složitou korporací, která se organizačně člení na 

jednotlivé složky, a zákon určující kompetence jednotlivých složek je často novelizován, je 

pro žalobce obtížné označit správnou organizační složku státu. Z tohoto důvodu je autor 

přesvědčen, že soudu musí stačit, jestliže žalobce za žalovaného označí jen Českou 

republiku. 36 

Obdobně jako u právnických osob platí i zde, že ten, kdo jedná za stát, musí své 

oprávnění prokázat. Současně však může jménem státu jednat pouze jedna fyzická osoba, 

což však nevylučuje jejich případné střídání. 

Rovněž zájmy osob takto jednajících za stát nesmějí být v dané věci v rozporu se 

zájmy státu. Zjistí-li soud, že k tomuto rozporu došlo, vyloučí tuto osobu z výkonu činnosti 

a vyzve generálního ředitele Úřadu nebo vedoucího příslušné organizační složky, aby 

pověřili jednáním za stát jinou osobu. Do té doby učiněné procesní úkony vyloučené osoby 

jsou od počátku neúčinné a soud k nim nepřihlíží. 37 

                                                           
36 Svoboda, K. Nesprávné označení státu jako žalobní vada. Právní fórum, 2009, s. 346 

37 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, s. 127 
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 2.2.2.4. Procesní způsobilost obcí a vyšších územně samosprávných celků 

 

Vyšší územně samosprávné celky, tedy kraje, a obce jsou definovány jako 

veřejnoprávní korporace, které mohou vlastnit majetek a které v právních vztazích 

vystupují svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Občanský 

zákoník o nich stanoví, že jsou právnickými osobami.  

Za obce a kraje mohou jednat pouze fyzické osoby. Ustanovení § 21b odst. 1 OSŘ 

definovalo, že těmito osobami jsou v prvé řadě ti, kdo jsou podle zákona oprávněni je 

zastupovat navenek. U obce je to tedy starosta, popř. primátor za hlavní město Prahu 

a statutární města, u kraje hejtman. Dále to mohou být zaměstnanci obce nebo kraje, kteří 

tím byli pověřeni starostou, popř. primátorem, nebo hejtmanem. Obce nebo kraje si rovněž 

mohou zvolit zástupce na základě plné moci.  

Povinností osob, které zastupují obec či kraj, je stejně jako v předcházejících 

případech prokázání oprávnění k jednání jménem těchto osob. Současně může opět jednat 

pouze jediná fyzická osoba, střídání těchto osob není vyloučeno. Rozpory v zájmech 

veřejnoprávních korporací a osoby jednající jejich jménem jsou nepřípustné a vylučují tuto 

osobu z výkonu této činnosti. Zároveň je obec nebo kraj vyzván, aby za ně dále jednala jiná 

osoba, popř. aby si zvolily zmocněnce. Do té doby učiněné procesní úkony vyloučené 

osoby jsou od počátku neúčinné a soud k nim nepřihlíží.38 

 

 2.2.3. Zastoupení procesně nezpůsobilého 
 

Každá osoba může před soudem jednat buď sama, nebo prostřednictvím svého 

zástupce. Zastoupením však není dotčeno účastenství této osoby a naopak zástupce se 

účastníkem řízení nestává.39 Zástupcem je ten, kdo může jednat za jiného jeho jménem. 

Zastoupení je institutem uplatňujícím se podle hmotného i procesního práva. Podle 

hmotného práva je institut práva hmotného a vzniká jím vztah mezi zástupcem 
                                                           
38 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 133 
39Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 151 
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a zastoupeným. Podle procesního práva je institutem práva procesního a vzniká jím na 

jedné straně procesněprávní poměr mezi zástupcem a zastoupeným a na druhé straně mezi 

oběma těmito subjekty a soudem i ostatními osobami, které se procesu účastní. Mezi 

subjekty tohoto vztahu vznikají procesní práva a povinnosti.40 

Občanský soudní řád upravuje zastoupení na základě zákona, zastoupení na základě 

plné moci a zastoupení na základě rozhodnutí soudu.  

 

 2.2.3.1. Zastoupení na základě zákona  

 

Fyzická osoba, která nemůže před soudem jednat samostatně, protože nemá 

procesní způsobilost, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem. Která osoba jím je, 

stanoví předpisy hmotného práva. 

V případě nezletilých dětí obsahuje pokyn o jejich zastupování Zákon o rodině. 

Zákonnými zástupci nezletilých dětí jsou zejména rodiče, a to oba, mají-li oba rodičovská 

práva a povinnosti. V konkrétních případech může být nezletilec zastoupen kterýmkoli 

z rodičů. Nedohodnou-li se však tito na způsobu výkonu rodičovského práva, rozhodne 

o tom soud. V případě úkonů, při nichž může dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dětmi nebo 

mezi dětmi navzájem, nemůže dítě zastoupit žádný z rodičů a soud je v takových případech 

povinen v souladu s § 37 odst. 1 Zákona o rodině ustanovit tzv. kolizního opatrovníka. Z 

odst. 2 téhož paragrafu vyplývá, že jím je zpravidla orgán vykonávající sociálně-právní 

ochranu dětí. Krajský soud v Hradci Králové v této souvislosti ve svém usnesení ze dne 

16. února 2006, sp. zn. 25 Co 23/2006, v souladu se zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti 

orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, prohlásil, že tímto orgánem 

je okresní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má nezletilý bydliště.  

Nezletilci může být soudem ustanoven rovněž opatrovník v případech, jakými jsou 

např. úmrtí obou rodičů, zbavení rodičů jejich rodičovských práv nebo jestliže nemají 

způsobilost k právním úkonům.  

                                                           
40 Schelleová, I. a kolektiv. Český civilní proces. Linde Praha a.s., 1997, s. 192 
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Zákonným zástupcem nezletilého, kromě rodičů a opatrovníka, může být i pěstoun, 

tzv. opatrovník jmění jako institut zvláštního opatrovníka pro správu jmění dítěte a osoba, 

které byl nezletilý podle § 45 odst. 1 Zákona o rodině svěřen do výchovy. Pěstoun a 

opatrovník jmění jsou zákonnými zástupci nezletilého v rozsahu daném Zákonem o rodině. 

Rozsah zastoupení osobou, které je nezletilý svěřen do péče, vyplývá z rozhodnutí soudu. 41 

V případech omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům u zletilých 

fyzických osob je zákonným zástupcem soudem ustanovený opatrovník, popř. kolizní 

opatrovník. 42 

 

 2.2.3.2. Zastoupení na základě plné moci  

 

Jestliže má osoba způsobilost k právním úkonům a tedy i plnou procesní 

způsobilost, avšak nechce v řízení sama jednat, může sjednat dohodu o zastoupení, 

na jejímž základě vzniká hmotněprávní poměr mezi zástupcem a zastoupeným a kterou se 

zástupce pověřuje, aby v řízení vykonával práva a povinnosti zastoupeného. 43 

Procesním zástupcem může být zvolen advokát, který může zastupovat účastníka 

vždy a v kterémkoli řízení, notář, který může účastníka zastupovat jen v rozsahu svého 

oprávnění stanoveného zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, patentový 

zástupce, který může účastníka zastupovat v rozsahu daném zákonem č. 417/2004 Sb., 

o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového 

vlastnictví, odborová organizace, jestliže je zastoupený jejím členem, Úřad 

pro mezinárodní ochranu dětí, a to ve věcech péče soudu o nezletilé, jde-li o věci se 

vztahem k cizině, organizace vyvíjející činnost při ochraně proti diskriminaci anebo 

jakákoli fyzická osoba způsobilá v plném rozsahu k právním úkonům, tzv. obecný 

zmocněnec. V některých případech je zastoupení advokátem stanoveno obligatorně.  

                                                           
41 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 136 
42 Schelleová, I. a kolektiv. Český civilní proces. Linde Praha a.s., 1997, s. 192 
43 Plecitý, V., Vrabec, J. Občanské právo procesní. CODEX Bohemia, 1998, s. 41 
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Plná moc může být udělena pro celé řízení, pak se jedná o tzv. procesní plnou moc, 

nebo jen pro určité procesní úkony, potom se jedná o prostou plnou moc. V téže věci může 

mít účastník pouze jednoho zvoleného zástupce. 

Advokátu a notáři lze udělit pouze procesní plnou moc, která zmocněnce opravňuje 

ke všem úkonům v procesu, včetně úkonů dispozičních. Advokáti a notáři mají rovněž 

v procesu jako zmocněnci právo substituce, jsou tedy oprávněni dát se zastupovat jiným 

advokátem jako dalším zástupcem nebo advokátním koncipientem, notářem, notářským 

kandidátem nebo notářským koncipientem. Tito se pak prokazují tzv. substituční plnou 

mocí.  

Plná moc udělená v nalézacím řízení platí pro řízení v prvním stupni i pro řízení 

odvolací. Samostatná plná moc však musí být udělena pro řízení o mimořádných opravných 

prostředcích a pro řízení exekuční.  

Zástupce se v řízení musí prokázat plnou mocí, která se zakládá do protokolu, proto 

musí být udělena zmocnitelem písemně nebo ústně do protokolu. 44 

 

 2.2.3.3. Zastoupení na základě rozhodnutí soudu  

 

Zastoupení vznikající na základě rozhodnutí soudu má v procesu buď povahu 

zákonného zastoupení, nebo povahu zastoupení smluvního.   

V prvním případě se jedná o zastoupení osob procesně nezpůsobilých z toho 

důvodu, že byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo byly v této způsobilosti 

omezeny. Těmto osobám je ustanoven v samostatném řízení opatrovník, který tyto osoby 

zastupuje i v řízení před soudem.45 U nezletilých je to v řízení ve věcech péče soudu 

o nezletilé, u zletilých osob v řízení opatrovnickém.  

Podle ustanovení § 29 odst. 1 OSŘ soud ustanoví tzv. procesního opatrovníka 

výhradně pro účely řízení účastníku, který není schopen samostatně jednat, nemá 

                                                           
44 Stavinohová, J., Lavický, P. Základy civilního procesu. Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 48 
45 Stavinohová, J., Lavický, P. Základy civilního procesu. Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 47 
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zákonného zástupce a je tu nebezpečí z prodlení. Není-li tu nebezpečí z prodlení, je 

opatrovník ustanoven dle předchozího odstavce v samostatném řízení.  

Tzv. procesního opatrovníka je možné ustanovit podle § 29 odst. 2 OSŘ také 

právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže v řízení vystupovat, neboť tu není 

osoba oprávněná za ni jednat nebo je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat, je-li tu 

nebezpečí z prodlení.  

Soud rozhodne o ustanovení opatrovníka osobám procesně způsobilým také tehdy, 

jestliže jim brání nějaká překážka v účasti na řízení. Soud tak může ustanovit opatrovníka 

tomu účastníkovi, jehož pobyt není znám nebo účastníkovi, kterému se nepodařilo doručit 

písemnost na známou adresu v cizině, nebo který byl stižen duševní poruchou. Také je třeba 

zřídit opatrovníka osobě, která nemá tzv. postulační způsobilost, tj. není schopna se 

srozumitelně vyjadřovat.  

V souvislosti s tímto uvádím, že Ústavní soud dne 5. října 2006, sp. zn. II. ÚS 

171/06, rozhodl, že důvody pro ustanovení opatrovníka účastníkovi, jehož pobyt není 

znám, jsou dány jen tehdy, jestliže soud vyčerpal všechny možnosti zjištění jeho pobytu.  

Opatrovník je soudem rovněž ustanoven osobám, které v řízení nemohou dostatečně 

hájit svá práva nebo se nemohou hájit vůbec. Takovým případem může být řízení 

o způsobilosti k právním úkonům, kdy je soud povinen ustanovit opatrovníka tomu, o jehož 

způsobilosti se v řízení jedná. Dále je opatrovník ustanovován v řízení o prohlášení 

za mrtvého, kdy soud zřídí opatrovníka nezvěstnému, jsou-li podle informací v návrhu dány 

podmínky pro prohlášení nezvěstného za mrtvého. 46 

V druhém případě jde o zastoupení rozhodnutím soudu, které má charakter 

zastoupení zmocněncem. Takovým zástupcem je advokát, je-li to třeba k ochraně zájmů 

účastníka, u něhož jsou dány předpoklady k osvobození od soudních poplatků. Takto 

ustanovený advokát má stejné postavení jako advokát, kterému účastník udělil plnou moc.47 

  

 

                                                           
46 Schelleová, I. a kolektiv. Český civilní proces. Linde Praha a.s., 1997, s. 193 
47 Stavinohová, J., Lavický, P. Základy civilního procesu. Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 47 
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 2.2.4. Věcná legitimace 

 

Právní teorie rozlišuje pojmy procesní legitimace, kterou je oprávnění být 

účastníkem řízení, a věcné legitimace představující hmotně právní vztah účastníka 

k projednávané věci. Nositelem věcné legitimace je tedy jen ten, kdo je účastníkem hmotně 

právního vztahu, jenž je předmětem řízení. Jinak řečeno, věcně legitimován je ten, kdo je 

podle hmotného práva skutečně nositelem tvrzeného subjektivního práva či tvrzené 

subjektivní povinnosti, o nichž soud v řízení rozhoduje. 48 

Otázka věcné legitimace má význam zejména v řízení sporném, ale i v některých 

druzích řízení nesporného. Důležitost má zejména v civilních řízeních, které se zahajují 

na návrh. Tedy i v řízeních nesporných, které byly zahájeny na návrh, je otázka věcné 

legitimace aktuální. Bez významu je naopak v řízeních, které byly zahájeny bez návrhu, 

tedy z iniciativy soudu.  

Výlučně ve sporném řízení budeme rozlišovat věcnou legitimaci aktivní, kterou má 

žalobce, a věcnou legitimaci pasivní, kterou má žalovaný.  

Nedostatkem věcné legitimace trpí účastník, který o sobě tvrdí, že je nositelem 

hmotného práva nebo povinnosti, ale ve skutečnosti tímto nositelem není. Žalobu tedy 

může podat i osoba, která o sobě tvrdí, že je nositelem hmotného práva, ve skutečnosti jím 

však není. Nemá tedy aktivní věcnou legitimaci, a proto nebude mít soud jinou možnost než 

žalobu zamítnout. Nedostatek pasivní věcné legitimace naopak znamená, že žaloba byla 

podána proti někomu, o němž žalobce tvrdí, že je nositelem hmotněprávní povinnosti, 

avšak ve skutečnosti jím není. Není nositelem hmotněprávní povinnosti, a proto není ani 

věcně pasivně legitimován. Následkem tohoto zjištění je opět zamítnutí žaloby soudem. 49 

Nedostatek věcné legitimace je dán i tehdy, jestliže žaluje jen jedna osoba věcně 

legitimovaná, ačkoli by podle hmotného práva mělo žalovat osob více, popř. je žalována 

jen jedna osoba, ačkoli by jich podle hmotného práva mělo být žalováno více. V případě, že 

                                                           
48 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 150 
49 Schelleová, I. a kolektiv. Český civilní proces. Linde Praha a.s., 1997, s. 140 
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soud nepřipustí přistoupení dalšího účastníka do řízení podle § 92 odst. 1 OSŘ, musí žalobu 

opět zamítnout. 50 

Z uvedeného vyplývá, že má-li být žalobce se svou žalobou úspěšný, musí být dána 

jak aktivní věcná legitimace žalobce, tak pasivní věcná legitimace žalovaného. Na rozdíl 

od způsobilosti být účastníkem, která je předpokladem účastenství a musí být zkoumána na 

počátku řízení, je věcná legitimace podmínkou úspěšnosti žaloby a jako taková bývá 

zaručeně zjištěna až na konci řízení, neboť toto zjištění je fakticky výsledkem procesu. 51 

 

 2.2.5. Právní zájem 

 

Kategorií, která úzce souvisí s věcnou legitimací, avšak není s ní zcela totožná, je 

právní zájem účastníka na výsledku řízení. Obdobně jako věcná legitimace není právní 

zájem podmínkou účastenství, avšak je podmínkou úspěšnosti v procesu.  

Soud rozhoduje konkrétní případy porušení nebo ohrožení práva za podmínky, že 

požadované rozhodnutí má pro právní postavení účastníka skutečný právní význam. Ten je 

prezentován právě požadavkem, že účastník musí mít právní zájem na výsledku řízení.  

Požadavek právního zájmu, dokonce naléhavého právního zájmu, je zákonem 

výslovně vyžadován u tzv. určovacích žalob, tj. v ustanovení § 80 písm. c) OSŘ. Bez tohoto 

naléhavého právního zájmu by právo žalobce bylo ohroženo. Žalobce musí tento zájem 

nejen tvrdit, ale i prokázat. Neunesení tohoto důkazního břemene by vedlo k zamítnutí 

žaloby.  

K tomuto se vyjádřil Ústavní soud dne 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS 17/95, kdy 

rozhodl, že o naléhavý právní zájem se může jednat jen tehdy, jestliže by bez soudem 

vysloveného určení, že právní vztah nebo právo existuje, bylo buď právo žalobce ohroženo, 

nebo by se stalo jeho postavení nejistým. 

Ačkoli je výslovně vyžadován právní zájem v Občanském soudním řádu pouze 

u určovacích žalob, neznamená to, že v jiných případech být právní zájem přítomen 

                                                           
50 Stavinohová, J., Lavický, P. Základy civilního procesu. Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 46 
51 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 150 
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nemusí. Naopak, právní zájem je vždy, jak jsem již uvedla, předpokladem úspěchu v řízení. 

V důsledku toho se musí účastník vždy domáhat soudní ochrany pouze pro sebe, ve svém 

vlastním zájmu. Nelze tedy u soudu požadovat ochranu pro někoho jiného nebo dokonce 

ochranu obecného zájmu. 52 

 

 2.2.6. Procesní legitimace 

 

Procesní legitimace je institut nahrazující v některých případech legitimaci věcnou. 

Jedná se o zákonem výslovně založené oprávnění domáhat se s úspěchem práva, jehož není 

daný subjekt ve sféře hmotněprávní nositelem a ani to o sobě netvrdí.  

Příkladem procesní legitimace může být ustanovení § 315 odst. 1 OSŘ, které 

zmocňuje vymáhajícího věřitele v exekuci, aby se vlastním jménem domáhal vyplacení 

pohledávky, která náleží jeho dlužníkovi. Věřiteli podle hmotného práva pohledávka 

nenáleží, ale je procesně legitimován, protože je mu dána procesním právem možnost 

domáhat se s úspěchem vyplacení pohledávky od tzv. poddlužníka. Právní zájem věřitele na 

výsledku řízení je zde nepochybně dán. 

Dalším příkladem je zákonné oprávnění státního zástupce k podání určité žaloby, 

jestliže některý zákon takové oprávnění státnímu zástupci dává. Tím je např. Zákon 

o rodině, který tak činí v § 62. Ten zmocňuje za určitých podmínek nejvyššího státního 

zástupce k podání žaloby na popření otcovství určitého muže k určitému dítěti. V tomto 

případě je nejvyššímu státnímu zástupci přiznán status účastníka řízení a jeho právní zájem 

je nahrazen zájmem obecným.  

O procesní legitimaci jde i v případě ustanovení § 231 OSŘ, který pojednává 

o možnosti podání žaloby na obnovu řízení a žaloby pro zmatečnost. Procesní legitimace je 

tu za určitých podmínek přiznána vedlejšímu účastníku53, jestliže vstoupil do původního 

řízení a jestliže podporovaný účastník nevysloví nesouhlas, státnímu zastupitelství ve 

                                                           
52 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 151 
53 viz. kapitola 4.4. 
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věcech uvedených v § 35 odst. 1 OSŘ a Úřadu v případech a za podmínek uvedených v 

§ 35a OSŘ.  

Případů procesní legitimace bychom v právním řádu České republiky nenašli 

mnoho, neboť v naší společnosti je uplatňován princip vigilantibus iura, tedy že je věcí 

nositelů práv, aby svá práva hájili a pečovali o ně. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 
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 3. Procesní práva a povinnosti účastníků řízení 
 

Mezi subjekty občanského soudního řízení vznikají procesněprávní vztahy, jejichž 

obsahem jsou procesní práva a povinnosti. Ty jim vznikají ze zákona nebo z rozhodnutí 

soudu. Jsou stejné, ať už jsou účastníci řízení taky účastníky tvrzeného hmotně právního 

vztahu nebo nejsou.  

Stěžejní zásadou ovládající civilní proces je zásada rovnosti, která znamená, že 

strany musí stát před soudem v rovném postavení, ani jedna ze stran nesmí být procesně 

zvýhodněna. Tato zásada je zakotvena už v Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod 

a díky § 18 odst. 1 OSŘ je promítnuta i do civilního řízení. V judikatuře Evropského 

soudního dvora je tato zásada vyjádřena jako rovnost zbraní.55 Nebyla-li by respektována 

tato rovnost účastníků, bylo by rozhodnutí soudu vydané v řízení nesprávné a bylo by 

možné ho úspěšně zpochybnit jak řádným, tak i mimořádným opravným prostředkem. 

Zásada rovnosti je rovněž podstatným interpretačním pravidlem při výkladu procesně 

právních předpisů.  

Realizace této zásady je uložena soudu, který má povinnost zajistit účastníkům 

za řízení rovnocenné možnosti k uplatnění svých práv a ke splnění svých povinností. To se 

promítá i v následujících ustanoveních Občanského soudního řádu, především 

v ustanoveních upravujících postavení účastníků, vedení řízení a průběh dokazování, jakož 

i v postupu soudu v průběhu celého řízení. Jestliže soud určuje postup řízení podle svého 

uvážení, má povinnost počínat si tak, aby uvedené principy byly zachovány.  

Princip rovnosti účastníků se projevuje též v právu na právní pomoc v řízení před 

soudem od jeho počátku a v právu na osobní účast při jednání soudu. Jde-li o účastníka, 

který splňuje předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a vyžaduje-li to 

ochrana jeho zájmů, ustanoví mu soud na jeho žádost zástupce. 56 

Zásadu rovnosti účastníků je nutné respektovat i při poskytování poučení soudem. 

Poučovací povinnost soudu o procesních právech a povinnostech účastníků řízení je 

                                                           
55 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Linde Praha, a.s., 2006, s. 70 
56 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 96 
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zakotvena v § 5 OSŘ. Dále je pak tato povinnost konkretizována v dalších ustanoveních 

Občanského soudního řádu, kde je nedostatek poučení spojován s procesními důsledky. 

Právo na právní pomoc společně s eventualitou osvobození od soudních poplatků 

představuje předpoklad přístupu k soudu. 

S principem rovnosti souvisí též kontradiktornost, tedy právo účastníků vyjádřit se 

ke všem skutečnostem a důkazům, které se v řízení objeví.57 

Narušením tohoto principu by mohl být princip ochrany slabšího v civilním 

procesu, jak naznačuje JUDr. Renata Šmehlíková ve svém textu Princip rovnosti a ochrany 

slabšího v současné právní úpravě českého civilního procesu. K tomuto „narušení“ se lze 

uchýlit jen tehdy, jestliže je jeden z účastníků v tak výrazně slabším postavení, že nelze 

principem rovnosti požadované rovnováhy docílit jiným způsobem. Princip ochrany 

slabšího se projevuje v řízení týkajících se diskriminace dle § 133 OSŘ, podle kterého má 

soud skutečnost, pro kterou je v zákoně stanovena domněnka, která dovoluje důkaz opaku, 

za prokázanou, jestliže v řízení nevyšel najevo opak. Diskriminace je tedy prokázaná, 

jestliže žalovaný neprokáže opak, tzn. že žalobce nemůže neunést důkazní břemeno na 

rozdíl od žalovaného. 58 

V ustanovení § 18 odst. 1 OSŘ je zakotveno taktéž právo účastníka řízení jednat 

před soudem ve svém mateřském jazyce. Tímto právem je zajištěno, že účastník řízení 

může činit u soudu podání ve svém mateřském jazyce, že ho může používat při jednání, , že 

listiny a jiné písemné úkony doručované soudem musí být opatřeny překladem do tohoto 

jazyka a že je soud povinen zajistit přítomnost tlumočníka, prostřednictvím kterého bude 

jednat s účastníkem řízení. Toto právo má každý účastník, jehož mateřským jazykem je jiný 

než český jazyk, ať se jedná o občana České republiky nebo o cizího státního příslušníka 

nebo dokonce o osobu bez státní příslušnosti. 59 O tom je soud povinen účastníka poučit, a 

to zejména tehdy, jestliže poznatky z řízení naznačují, že bude nutné mu ustanovit 

tlumočníka.  

                                                           
57 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Linde Praha, a.s., 2006, s. 71 
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V této souvislosti je však nutné si uvědomit, že účastník neovládající jazyk, v němž 

je řízení vedeno, má právo se seznámit se všemi skutečnostmi, které vyjdou při jednání 

najevo. Princip rovnosti by byl tedy narušen, překládal-li by tlumočník pouze některá 

tvrzení nebo otázky, se kterými se soud na účastníka obrací. V případě takového porušení 

práva rovnosti by účastník měl právo domáhat se prostřednictvím řádných a mimořádných 

opravných prostředků zrušení, popř. změny rozhodnutí vydaného v řízení stiženém touto 

vadou. 60 

Bylo by proti zásadě rovnosti, kdyby bylo znemožněno plnohodnotně se účastnit 

řízení osobám, které neslyší nebo nemohou mluvit, jen kvůli jejich zdravotnímu postižení. 

Z tohoto důvodu musí být v řízení před soudem zabezpečeno, aby zde i tito mohli činit 

přednesy a výpovědi a aby mohli sledovat jejich průběh. Komunikačními systémy 

neslyšících a hluchoslepých osob jsou český znakový jazyk a komunikační systémy 

vycházející z českého jazyka. Neslyšící či hluchoslepý účastník má právo si zvolit, který 

komunikační systém využije ke svému vystupování před soudem. Soud ustanoví 

opatrovníka podle § 29 odst. 3 OSŘ účastníkům, kteří pro zdravotní postižení neslyší nebo 

nemohou mluvit a ani neovládají žádný z komunikačních systémů neslyšících 

a hluchoslepých osob, pokud to vyžaduje ochrana jejich práv. Náklady spojené s jednáním 

účastníka před soudem ve svém mateřském jazyce nebo s dorozumíváním prostřednictvím 

některého z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob platí stát. Tato 

zásada byla vyslovena i Nejvyšším soudem v rozhodnutí ze dne 28. dubna 1984, sp. zn. 

1 Cz 15/84, kdy soud shledal, že náhradu nákladů spojených s přibráním tlumočníka 

k tomu, aby účastník mohl v civilním řízení jednat ve své mateřštině, nelze účastníku řízení 

uložit. Toto se však vztahuje pouze na účastníky řízení a v případě jiných osob 

vystupujících před soudem má stát právo na úhradu nákladů vynaložených na přibrání 

tlumočníka.61 

Dalším procesním právem účastníků řízení je jejich právo dispoziční, které je 

uskutečňováno dispozičními procesními úkony. Právem žalobce je tedy podat žalobu a tím 
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61 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, s. 96 



 - 43 -  

zahájit řízení (§ 79 OSŘ), vymezit v petitu žaloby předmět řízení, jímž je soud vázán, 

pokud nebylo možné řízení zahájit i bez návrhu (§ 153 OSŘ), změnit žalobu (§ 95 OSŘ) 

nebo ji i vzít zpět (§ 96 OSŘ), podat za řízení vzájemnou žalobu (§ 97 OSŘ). Účastníci 

mohou uzavřít soudní smír, připouští-li to povaha věci (§ 99 OSŘ), podávat opravné 

prostředky, ať už odvolání (§ 201 OSŘ), žalobu na obnovu řízení (§ 228 OSŘ), žalobu pro 

zmatečnost (§ 229 OSŘ) nebo dovolání (§ 240 OSŘ). Rovněž může oprávněný podat návrh 

na soudní výkon rozhodnutí podle ustanovení § 251 OSŘ, nesplní-li povinný dobrovolně 

to, co mu vykonatelné rozhodnutí ukládá.  

Ve sporném řízení jsou tato dispoziční oprávnění výraznější. Žalobce tu svými 

úkony vymezuje, zda a v jakém rozsahu má soud o jeho právech rozhodnout. V nesporném 

řízení jsou dispoziční úkony oslabeny, neboť řízení ovládá zásada oficiality.  

Účastníkům jsou dána i další procesní práva. Mají právo na doručování listin, jako 

např. žaloba žalovanému do vlastních rukou (§ 79 OSŘ), rozsudek všem účastníkům řízení, 

popř. jejich zástupcům do vlastních rukou (§ 158 OSŘ). Účastníci mají rovněž právo na 

předvolání ke všem jednáním tak, aby měli dostatek času na přípravu (§ 115 OSŘ), na 

vyjádření se ke všem návrhům na důkazy a k důkazům, které byly provedeny (§ 123 OSŘ), 

na závěr shrnout své návrhy a vyjádřit se k dokazování a ke skutkové a k právní stránce 

věci (§ 119a OSŘ). Dále mají účastníci právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících 

z hlediska jejich podjatosti (§ 15a OSŘ), nahlížet do soudního spisu, s výjimkou protokolu 

o hlasování, a činit si z něho opisy a výpisy (§ 44 OSŘ) a mnohá další práva. 62 

Procesní povinnosti účastníků řízení jsou mimo jiné uvedeny v ustanovení § 101 

OSŘ. Je jich poněkud méně než procesních práv, což vyplývá z povahy a smyslu civilního 

řízení. Základní procesní povinností účastníků je starat se o řízení. Procesní aktivita 

účastníků však není nezbytná k tomu, aby soud mohl pokračovat v zahájeném řízení. 

Nestanoví-li tedy zákon jinak, soud v něm pokračuje i přes nečinnost účastníků. Proto může 

soud jednat při splnění zákonem stanovených podmínek i v nepřítomnosti účastníka 

a z jeho nečinnosti dovozovat procesně významné závěry.63 
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Procesní povinností, ale zároveň i právem je povinnost účastníků označit důkazy 

k prokázání svých tvrzení (§ 120 OSŘ). Nesplnění této povinnosti ve sporném řízení má 

za následek neunesení důkazního břemene. K této povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní 

pronesl Vrchní soud v Praze dne 23. února 1996, sp. zn. 11 Cmo 1/96, že tyto povinnosti 

nelze vynucovat uložením pořádkových pokut. Povinností je i dostavit se na předvolání 

k výslechu nebo ke znalci (§ 52 OSŘ). Nesplnění této povinnosti může být postiženo 

předvedením (§ 52 OSŘ) nebo pořádkovou pokutou (§ 53 OSŘ). Následkem za nesplnění 

povinnosti dostavit se k jednání, za splnění dalších podmínek, je i rozsudek pro zmeškání 

(§ 153b OSŘ). Sankcí za hrubé rušení pořádku může být vykázání z místa, kde se jedná 

(§ 54 OSŘ). V řízení o dovolání je rovněž povinností odvolatele, aby se nechal zastoupit 

advokátem či notářem (§ 241 OSŘ). 64 
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 4. Účastníci sporného řízení 
 

Občanský soudní řád obsahuje celkem tři definice účastníků, z nichž první se týká 

řízení sporného. Najdeme ji v § 90 OSŘ, který stanoví, že účastníky řízení jsou žalobce 

a žalovaný.  

Úprava v § 90 OSŘ ve znění účinném do 31. prosince 2000 označovala účastníky 

řízení dle první definice jako „navrhovatele (žalobce)“ a „odpůrce (žalovaného)“ a obojí 

terminologii pokládala za rovnocennou. Novela Občanského soudního řádu provedená 

zákonem č. 30/2000 Sb. uvedený dualismus v označování účastníků řízení odstranila.65 

Účastníci sporného řízení se od té doby nazývají žalobce a žalovaný, pojem navrhovatel je 

určen pro osobu, která podala návrh na zahájení nesporného řízení, v němž se okruh 

účastníků vymezí podle druhé a třetí definice účastenství. Pojem odpůrce již OSŘ 

od zmíněné novely nezná. 

Jak jsem již výše zmínila, účastníky sporného řízení, tedy řízení, které je 

charakterizováno vzájemným postavením stran, jsou žalobce a žalovaný. Žalobcem je 

přitom ten, který podal k soudu žalobu a tím vyjádřil svou vůli stát se ve sporu žalující 

stranou. Žalovaným je ten, kterého žalobce v žalobě takto označil.  

Žalobce v žalobě musí označit účastníky řízení tak, aby nebylo pochyb, kdo je 

účastníkem řízení, aby ho nebylo možné zaměnit s jinou osobou a aby s ním soud mohl 

jednat. Účastníci sporného řízení jsou tedy určeni výhradně procesním způsobem. 66 

Skutečnost, že žalobce či žalovaný jsou nebo naopak nejsou nositeli tvrzených 

materiálních práv a povinností, je z pohledu účastenství v řízení nicotná. 

Od procesní legitimace je třeba odlišit legitimaci věcnou, kterou, jak jsem již 

uvedla, teorie nazývá to, zda je žalobce nebo žalovaný nositelem sporných materiálních 

práv. Přítomnost či nepřítomnost aktivní legitimace však nemá žádný vliv na možnost podat 

žalobu. Je však důvodem pro její zamítnutí. Věcná legitimace není podmínkou řízení, je 
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předmětem dokazování v samotném řízení. Nedostatek legitimace není a nemůže být proto 

důvodem pro zastavení řízení ani pro odmítnutí žaloby. 67 

 

 4.1. Přistoupení a záměna účastníků 
 

Ačkoli to bývá pravidlem, řízení nemusí nezbytně skončit s totožnými účastníky, 

nebo se shodným počtem účastníků, se kterými začalo.68 V ustanovení § 92 OSŘ jsou 

upraveny případy, v nichž je možné v průběhu řízení změnit okruh účastníků řízení. Tato 

změna spočívá buď v tzv. přistoupení účastníka podle § 92 odst. 1 OSŘ, a to v případě, 

kdy se v žalobě neoznačená osoba stane dalším účastníkem řízení vedle dosavadního 

žalobce či žalovaného, nebo v tzv. záměně účastníka podle § 92 odst. 2 OSŘ, a to tehdy,   

je-li dosavadní žalobce nebo žalovaný nahrazován osobou, která se bude nadále účastnit 

řízení místo něj.  

Instituty přistoupení a záměna účastníků byly do našeho právního řádu zavedeny 

v roce 1964 a umožňují odstranit nedostatek věcné legitimace, který tu byl již v době 

zahájení řízení, aniž by muselo být řízení zastaveno a zahajováno řízení nové s jinými 

účastníky. Tím je uskutečňována zásada hospodárnosti řízení. Tímto způsobem lze napravit 

pochybení žalobce v tom, kdo je nositelem uplatňovaného práva nebo povinnosti, které by 

bylo možné napravit pouze podáním nové žaloby.  

Využití § 92 OSŘ nastává ve chvíli, kdy je žaloba podána jen jednou osobou, 

přestože by měla být podle hmotného práva podána několika osobami, nebo je naopak 

žalována jediná osoba, přestože by jich mělo být podle hmotného práva žalováno několik.  

Přistoupení dalšího účastníka do řízení a záměna některého z dosavadních účastníků 

za jiného jsou uskutečnitelné výlučně ve sporném řízení v prvním stupni. V odvolacím 

řízení a v řízení, v němž jsou účastníci určeni tzv. druhou a třetí definicí účastníků, jsou 
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vyloučeny. Jejich užití není možné ani v insolvenčním řízení ani v řízení ve věcech, o nichž 

již bylo rozhodnuto jiným orgánem. 69 

Aby mohlo dojít k přistoupení nebo záměně účastníka, musí k tomu být podán 

návrh ze strany žalobce. Soud návrhu na přistoupení dalšího účastníka na straně žalobce 

vyhoví jen tehdy, vysloví-li s tím tato osoba souhlas. Souhlas přistoupivšího účastníka 

na straně žalovaného se z povahy věci nevyžaduje. Stanovisko žalovaného k návrhu 

žalobce na přistoupení dalšího účastníka je bez důležitosti. Navrhne-li však žalobce, aby na 

jeho místo nastoupil někdo jiný, připustí soud tuto záměnu pouze v případě, že s tím 

souhlasí žalovaný a ten, kdo má do řízení vstoupit jako nový žalobce. Má-li být zaměněn 

žalovaný, je nezbytné, aby s tím vyslovil souhlas. Nesouhlas nového žalovaného je bez 

právního významu. Celé řízení se pak začíná nanovo, nový účastník tak není vázán úkony 

svého předchůdce.  

Rozhodnutí o přistoupení, popř. záměně účastníka řízení nesmí být v kontrastu se 

zásadou procesní ekonomie. Soud je zároveň nesmí povolit tehdy, kdyby následkem toho 

měl nastat nedostatek podmínky řízení, pro který by bylo nezbytné řízení zastavit, kdyby 

byly pochybnosti o tom, čeho se žalobce dožaduje proti tomu, kdo má do řízení přistoupit 

na straně žalovaného, nebo kdyby nebylo jasné, čeho se proti žalovanému domáhá ten, kdo 

má do řízení přistoupit jako další žalobce, anebo kdyby soud, u něhož se řízení vede, nebyl 

po přistoupení nebo záměně účastníka soudem věcně příslušným.  

Jak se vyslovil Nejvyšší soud dne 15. února 2005, sp. zn. 29 Odo 119/2006, 

obcházení institutu záměny účastníků by představoval návrh žalobce na přistoupení dalšího 

žalovaného do řízení jen proto, že je zřejmé, že dosavadní žalovaný nebyl věcně 

legitimován již v době zahájení řízení.   

Soud o návrhu žalobce na připuštění přistoupení dalšího účastníka nebo o připuštění 

záměny účastníka za jiného rozhodne usnesením, které doručí dosavadním účastníkům 

řízení a tomu, kdo má do řízení přistoupit. Proti tomuto usnesení je možné se odvolat. 

Vzhledem k tomu, že s připuštěním záměny účastníka za jiného pro zaměněného účastníka 
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řízení končí, je soud současně povinen i bez návrhu rozhodnout také o náhradě nákladů 

řízení mezi původními účastníky.  

Přistoupení ani záměna účastníka nemá na možnost zkoumání věcné a místní 

příslušnosti soudu žádný dopad, protože pro jejich vymezení jsou i nadále rozhodné 

okolnosti, které tu byly v době zahájení řízení.70 

Hmotně právní účinky zahájení řízení vůči dalšímu nebo novému účastníku řízení 

nastávají dnem, kdy soudu dorazil návrh žalobce na příslušné opatření. Tímto účinkem je 

zejména stavění lhůt. Běh promlčecích, případně prekluzivních lhůt se proto staví vůči 

osobám, které přistupují do řízení nebo nahrazují původní účastníky řízení, teprve až dnem, 

kdy soudu došel návrh žalobce na přistoupení nebo záměnu účastníka. Vstupuje-li do řízení 

nový, popř. další žalobce, nastává tento účinek až dnem, kdy soudu došel jeho souhlas 

s účastí v řízení nebo kdy projevil svůj souhlas do protokolu. 71 

 

 4.2. Procesní nástupnictví 
 

Povinností soudu je postarat se, aby překážky, které se v průběhu řízení vyskytnou 

a které brání věc projednat a rozhodnout, byly co nejdříve odstraněny a aby bylo možné 

v řízení pokračovat. Úkony, které z tohoto důvodu činí, jsou prováděny z úřední 

povinnosti.72 

Takovou překážkou je změna účastníka, tzv. procesní nástupnictví. Tím je situace, 

kdy některý z účastníků ztratil v období od zahájení řízení do jeho pravomocného skončení 

způsobilost být účastníkem řízení. Postup soudu v tomto případě je upraven v ustanovení 

§ 107 OSŘ jako tzv. univerzální sukcese. 

Obdobnou situací, která však nebrání soudu v pokračování v řízení, je přechod práv 

a povinností, k němuž došlo po zahájení řízení, aniž by účastník ztratil způsobilost být 

                                                           
70 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 602 
71 Kindl, M., Šíma, A., David, O. Občanské právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2005, s. 109 
72 Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 4. aktualizované vydání. Linde 

Praha, a.s., 2006, s. 153 



 - 49 -  

účastníkem řízení. Postup soudu v tomto případě je upraven v ustanovení § 107a OSŘ jako 

tzv. singulární sukcese.  

 

 4.2.1. Procesní nástupnictví dle § 107 OSŘ 

 

Jak jsem již zmínila, procesní nástupnictví podle § 107 OSŘ představuje změnu 

účastníků, kdy během řízení dojde k přechodu práv a povinností některého účastníka 

na jinou osobu např. v důsledku smrti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, tedy 

k tzv. univerzální sukcesi. 73 

Tento postup je možný jak v řízení sporném, tak v řízení nesporném i v řízení 

podle části páté ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, a to jak v řízení před 

soudem prvního stupně, v odvolacím řízení i v řízení dovolacím.  

Ve sporném řízení je možné využít ustanovení § 107 OSŘ jen tehdy, jestliže měla 

osoba, jež má být účastníkem řízení, alespoň v den zahájení řízení způsobilost být tímto 

účastníkem. Jestliže by tomu tak nebylo, nemohla by tato osoba vstoupit do procesních 

vztahů. Tento nedostatek podmínky řízení by tu tedy byl již v době zahájení řízení a 

v tomto případě by byl neodstranitelný. Soudu by nezbylo než zastavit řízení dle § 104 

odst. 1 OSŘ.  

Odlišným případem je situace, kdy účastník pouze změnil své jméno nebo příjmení, 

týká-li se to fyzické osoby, nebo název či obchodní firmu, popř. právní formu, týká-li se to 

právnické osoby. Zde se jedná pouze o změnu označení účastníka, popř. vnitřní právní 

poměry a právní postavení společníků právnické osoby, a soud pokračuje nadále v řízení 

s tím, že vychází z nového jména, názvu, obchodní firmy nebo právní formy účastníka. 

Došlo-li však k uvedeným změnám před zahájením řízení a označil-li žalobce takového 

účastníka neaktuálně, jedná se o vadu podání, kterou se soud pokusí odstranit výzvou 

k opravě podle § 43 OSŘ. K tomu se shodně s uvedeným tvrzením vyjádřil ve svém nálezu 

Ústavní soud dne 4. listopadu 1998, sp. zn. IV. ÚS 245/97. 
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Ztratí-li účastník v době po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení, soud 

posoudí dle hmotně právní povahy předmětu řízení, zda tato skutečnost brání pokračování 

v řízení, nebo zda je možné v řízení pokračovat s právním nástupcem takového účastníka. 74 

Pokračování v řízení není možné tam, kde práva a povinnosti, o nichž se v řízení jedná, 

jsou vázány dle hmotného práva pouze na osobu účastníka řízení a na právního nástupce 

nepřechází, nebo jestliže smrtí účastníka řízení dochází dle hmotného práva k zániku 

právního vztahu, o němž se v řízení jednalo, anebo jestliže neexistuje právní nástupce, který 

by právo nebo povinnost, o nichž v řízení jde, převzal. 75 

Jestliže tedy povaha věci neumožňuje pokračovat v řízení, soud usnesením řízení 

zastaví, a protože se tímto řízení končí, rozhodne i o náhradě nákladů řízení. Proti usnesení 

o zastavení řízení, které vydal soud prvního stupně, je přípustné odvolání, v případě vydání 

soudem odvolacím, je přípustné dovolání.  

Tím, kdo je procesním nástupcem účastníka, který ztratil způsobilost být 

účastníkem řízení, se zabývá § 107 odst. 2, 3 OSŘ. Je jím vždy ten, kdo podle hmotného 

práva převzal po takovém účastníku právo nebo povinnost, o kterém se v řízení jedná.  

U fyzické osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou, jsou právním 

nástupcem většinou její dědicové, eventuálně stát, kterému připadlo dědictví proto, že je 

nenabyl žádný dědic. Až usnesením soudu o dědictví se nabývá dědictví s účinností ke dni 

smrti zůstavitele. Je však třeba rozlišovat právní nástupnictví po zůstaviteli v době 

do skončení řízení o dědictví a v době po pravomocném usnesení soudu potvrzujícího 

nabytí dědictví. Před skončením tohoto řízení je procesním nástupcem zůstavitele správce 

dědictví, je-li ustanoven, jinak zůstavitelovi dědici, kteří mají postavení nerozlučných 

společníků a jsou ze zůstavitelových práv a povinností oprávněni a povinni solidárně. Není-

li dědiců, je procesním nástupcem zůstavitele stát. Po potvrzení dědického práva 

pravomocným usnesením o dědictví je procesním nástupcem ten z dědiců, který 

podle výsledku řízení o dědictví převzal právo nebo povinnost, o kterých se v řízení jedná. 

Jestliže zůstavitel zanechal vyšší dluhy, než kolik je cena dědictví nabytého dědici, nemá 
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zůstavitel v části svých dluhů, které přesahují cenu dědictví, právního nástupce, a tudíž 

povaha věci neumožňuje o této části dluhů pokračovat v řízení. Soud zpravidla přeruší 

původní řízení až do skončení řízení o dědictví, neboť až z usnesení o dědictví bude zřejmé, 

zda povinnost nezanikla zcela nebo zčásti, popř. s kým má soud jako s novým účastníkem 

jednat.  

U právnické osoby, která zanikla, jsou právními nástupci ti, na které přešlo 

podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, při zrušení 

právnické osoby jmění, nebo ti, o kterých to stanoví zvláštní právní předpisy, i když 

k přechodu jmění dojít nemusí. V tomto případě soud obvykle původní řízení přerušovat 

nemusí, protože k přechodu práv a povinností na právního nástupce zpravidla dochází již 

při zániku právnické osoby.  

Jak stvrdil i Vrchní soud v Praze rozhodnutím ze dne 11. června 1993, sp. zn. 

6 Cdo 85/92, je povinností soudu aktivně zjišťovat, kdo je procesním nástupcem původního 

účastníka řízení, k čemuž soud provede všechna potřebná šetření, přičemž není vázán 

návrhy účastníků. Soud, až na výjimky, vždy rozhodne o tom, s kým bude v řízení 

pokračováno na místě zemřelého, popř. zaniklého účastníka, a to usnesením. To je 

přijímáno s výhradou změny poměrů, tzn. že v případě změny poměrů rozhodujících 

pro určení procesního nástupnictví, soud znovu rozhodne o tom, s kým bude nadále v řízení 

pokračovat. Po právní moci usnesení o procesním nástupnictví může soud v řízení 

pokračovat.  

Ten, kdo podle pravomocného usnesení soudu vstoupil do řízení na pozici 

účastníka, který ztratil způsobilost být účastníkem řízení, je povinen akceptovat stav řízení 

takový, jaký tu je v době jeho vstupu do řízení. 76 

 

 4.2.2. Procesní nástupnictví dle § 107a OSŘ 

 

Od procesního nástupnictví z důvodu ztráty způsobilosti být účastníkem řízení je 

nutné odlišit situaci spočívající v tom, že po zahájení řízení došlo podle hmotného práva 
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k přechodu nebo převodu práva nebo povinnosti účastníka řízení na jiného. Ačkoli tedy 

překážka postupu řízení nenastala, je zřejmé, že žaloba nemůže být úspěšná pro posléze 

nastalý nedostatek věcné legitimace. Ustanovení § 107a OSŘ je obdobou záměny účastníků 

podle ustanovení § 92 OSŘ. Použitelné je pouze v řízení sporném.77 

K procesnímu nástupnictví podle § 107a OSŘ nedochází ze zákona a soud se jím 

zabývá pouze na návrh. Může tedy nastat pouze tehdy, jestliže žalobce s odkazem 

na určitou právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo 

povinnosti, o nichž se v řízení jedná, navrhne, aby nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupil 

do řízení na místo dosavadního účastníka, a jestliže soud tuto změnu v okruhu účastníků 

připustí. Soud nemůže zamítnout žalobu s odůvodněním nedostatku aktivní nebo pasivní 

legitimace, který nastal za řízení v důsledku právní skutečnosti, aniž by žalobce 

nezastoupeného advokátem nebo notářem poučil o možnosti podat návrh dle § 107a odst. 1 

OSŘ. K takovému návrhu je legitimován pouze žalobce. Žalovaný je legitimován pouze 

tehdy, podal-li vzájemnou žalobu a má-li tedy také postavení žalobce. V jiném případě soud 

takový návrh zamítne.  

Aby soud vyhověl návrhu žalobce o vstoupení nabyvatele práva nebo povinnosti 

do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí být prokázáno, že nastala skutečnost, 

s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva na jiného, že se tato skutečnost 

týká práva nebo povinnosti dosavadního účastníka řízení a že k ní došlo až po zahájení 

řízení. Tyto rozhodné skutečnosti musí tvrdit žalobce. Nutností k vyhovění návrhu 

podle § 107a OSŘ je souhlas nabyvatele práva, který má do řízení nastoupit na místo 

dosavadního žalobce. Souhlas žalovaného k tomuto nutný není. 

O návrhu žalobce podle tohoto ustanovení rozhodne soud usnesením. Proti 

takovému usnesení soudu prvního stupně je přípustné odvolání. O náhradě nákladů řízení 

však soud nerozhodne ani tehdy, vyhoví-li návrhu. 

Nevyhoví-li soud návrhu žalobce, pokračuje po právní moci usnesení v řízení 

s původními účastníky. Vyhoví-li takovému návrhu, pokračuje soud po právní moci 

usnesení s novým účastníkem. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají 
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zachovány a účastník vstupující do řízení namísto dosavadního účastníka řízení musí 

přijmout stav řízení takový, jaký tu je v době jeho vstupu do řízení.  

Jestliže po zahájení řízení nabyvatel práva nebo povinnosti získal na základě právní 

skutečnosti, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti 

účastníka řízení, od svého právního předchůdce pouze část práva nebo povinnosti, o nichž 

se v řízení jedná, postupuje se rovněž podle § 107a OSŘ. V tomto případě se procesní 

nástupnictví projeví vstoupením nabyvatele práva nebo povinnosti do řízení, aniž by 

dosavadní žalobce nebo žalovaný z řízení vystoupil. V návrhu proto musí být uveden 

rozsah, v jakém má nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupit do řízení na místo 

dosavadního účastníka řízení.78 

Institut singulární sukcese však nelze zaměňovat s institutem záměny účastníků dle 

§ 92 odst. 2 OSŘ, který může být uplatněn jen v případech odstranění nedostatku věcné 

legitimace účastníka řízení, který tu byl již v době zahájení řízení, viz rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 20. prosince 2000, sp. zn. 32 Cdo 2306/98. 

 

 4.3. Společenství účastníků 
 

Ve sporném řízení, kde se účastenství zakládá čistě procesním způsobem a v němž 

se jedná o dvoustranný právní poměr mezi žalobcem a žalovaným s protikladným zájmem 

na výsledku sporu, zákon umožňuje, aby na straně žalobce nebo žalovaného vystupovalo 

větší množství osob. V takovém případě se jedná o procesní společenství, tzv. subjektivní 

kumulaci. Společenství na straně žalující se nazývá společenství aktivní, společenství na 

straně žalované se pak nazývá společenství pasivní. 79 

Význam tohoto institutu spočívá v napomáhání uplatnění požadavku hospodárnosti 

civilního řízení a v tom, aby věc byla co nejdůkladněji projednána se všemi, jejichž práv a 

povinností se dotýká předmět řízení, a aby nedocházelo k vydání více rozhodnutí, která by 

si eventuálně odporovala.  
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Společenství účastníků může vzniknout více způsoby. Nejčastěji k němu dochází 

od samého počátku řízení v případě, že žalobu podá více osob nebo že žaloba směřuje 

proti více žalovaným. V průběhu řízení může vzniknout procesní společenství tím, že dojde 

ke spojení věcí ke společnému řízení rozhodnutím soudu nebo že do řízení přistoupí další 

účastník. Vyšší počet účastníků sporného řízení však musí vždy tvořit dvě strany sporu 

a všichni účastníci na shodné straně pokaždé vytvářejí společenství. Vstoupí-li však do 

řízení státní zastupitelství nebo Úřad, mají zásadně samostatné postavení.80 

 

 4.3.1. Společenství dobrovolné a společenství nucené 

 

Teorie rozlišuje v civilním soudním procesu společenství dobrovolné a společenství 

nucené.  

V praxi mnohem častější je společenství dobrovolné, jehož vznik záleží pouze 

na vůli účastníků řízení, popř. na vůli soudu, který je obvykle veden důvody hospodárnosti. 

V těchto případech by věc mohla být řešena ohledně každého ze společníků zvlášť. 

Nuceným společenstvím je společenství, kdy jeden účastník sám postrádá věcnou 

legitimaci a dle zákona je nutné k úspěšnému uplatnění práva účasti všech legitimovaných 

účastníků. 81 

 

 4.3.2. Společenství samostatné a společenství nerozlučné 

 

Mimořádnou důležitost v soudním řízení má rozlišování společenství samostatného 

dle § 91 odst. 1 OSŘ a společenství nerozlučného dle § 91 odst. 2 OSŘ. Kritériem k jejich 

rozlišování je povaha předmětu řízení, tedy obyčejně hmotné právo, o kterém se v řízení 

rozhoduje. 
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K posouzení, zda se jedná o samostatné nebo nerozlučné společenství se vztahuje 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2009, sp. zn. 30 Cdo 3450/2007, kde soud 

prohlašuje, že je rozhodná povaha předmětu řízení vyplývající z hmotného práva. 

O nerozlučné společenství jde tam, kde hmotné právo neumožňuje, aby předmět řízení byl 

projednán a rozhodnut samostatně vůči každému společníkovi. Osoby zavázané 

k solidárnímu plnění jsou společníky samostatnými. 

Samostatným společenstvím rozumíme takové společenství, má-li každý společník 

své právo nebo povinnost, která je nezávislá na osudu práv nebo povinností společníků, 

s nimiž stojí na jedné straně sporu. Každý účastník řízení jedná sám za sebe a jeho právní 

úkony nemají na práva a povinnosti ostatních společníků jakýkoli účinek. V procesu je tedy 

tolik právních poměrů, kolik je společníků, a společná je pouze procesní stránka věci. 

Procesní úkony každého samostatného společníka se dotýkají výhradně jeho a rozhodne-li 

soud jediným rozsudkem, bude v něm rozhodnuto o každém ze společníků odděleně 

a výsledek sporu může být ohledně každého ze samostatných společníků rozdílný. 82 

Protože z úkonu jednoho ze společníků nemohou mít prospěch ani újmu ostatní 

společníci, znamená to, že tvrzeními a návrhy na provedení důkazů vykonal povinnost 

tvrzení a povinnost důkazní jen ten společník, který je provedl, že z námitky promlčení 

nebo započtení může mít užitek jen společník, který je vznesl, a že fikce uznání nároku 

nebo zmeškání jednání má právní účinky jen vůči tomu společníku, jehož se týká. 

Samostatně vůči každému ze společníků se posuzuje i běh lhůt, překážky v postupu řízení, 

právní moc rozhodnutí a další. 83 

Příčina vzniku samostatného společenství spočívá výhradně v hospodárnosti řízení. 

Ukáže-li se však, že tento očekávaný účinek nenastal nebo že je společenství účastníků 

dokonce zdrojem průtahů v řízení, soud některé nebo i všechny věci vyloučí 

k samostatnému řízení. 

Nerozlučné společenství je takové společenství, kde se z povahy věci účinek 

rozsudku vztahuje na všechny společníky shodně. Zároveň je vyloučeno, aby vůči 
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některému z nich byl vydán tzv. částečný rozsudek. Jedná se o nucené společenství, neboť 

hmotné právo, ze kterého se odvíjí právo nebo povinnost v procesu, je nedílné. Obecně 

v nerozlučném společenství platí, že úkony jednoho z účastníků prospívají ostatním 

a zároveň všechny společníky zavazují.84 

Nerozlučné společenství vyplývá z hmotného práva, a to bez ohledu na to, zda je 

projednávání věci se všemi společníky hospodárné. Vyloučení věci k samostatnému řízení 

vůči některému z nerozlučných společníků je tedy nepřípustné. 

V nerozlučném společenství je nutné rozlišit, zda smí úkon učinit každý 

ze společníků sám nebo zda ho musí vykonat všichni účastníci společně. V tomto ohledu 

platí, že každý ze společníků smí vykonat to, co je na prospěch jejich právu nebo společné 

povinnosti. U ostatních úkonů se uplatňuje zásada jednomyslnosti.  

K úkonům, které mají platnost i pro ostatní společníky s účinky, jako kdyby je 

uplatnili všichni účastníci, patří např. podání odvolání, žaloby na obnovu řízení, žaloby pro 

zmatečnost nebo dovolání. Mezi úkony, k nimž je požadován souhlas všech společníků, 

patří změna žaloby, její zpětvzetí, uznání nároku, uzavření smíru, vzdání se odvolání, 

zpětvzetí odvolání a další dispozitivní úkony týkající se věci samé. Byly-li by tedy tyto 

úkony učiněny pouze jedním z účastníků, soud by k nim nepřihlížel.  

Pokud účastníci učiní vzájemně si odporující úkony, k nimž se souhlas všech 

nevyžaduje, soud uváží okolnosti případu a vyjde z toho úkonu, který společníkům patrně 

přinese co nejpříznivější výsledek řízení.  

Jestliže se řízení neúčastní jako účastníci všichni ti, kdo jimi mají být jako 

nerozluční společníci, je tím založen nedostatek věcné legitimace a soud žalobu bez dalšího 

zamítne.  

K tomuto se vyjadřuje JUDr. Karel Svoboda ve svém textu Nerozlučné společenství 

na straně žalující. Ten považuje zamítnutí žaloby z důvodu jejího nepodpoření všemi 

nerozlučnými společníky za nesprávné. V případě, že takový společník odmítne přistoupit 

do řízení, může se dosavadní účastník domáhat přiznání plnění pouze jemu. Soud tak 

žalobci sice přizná více práv, než kolik mu podle hmotného práva náleží, ale ostatní nedílní 
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držitelé práva se vůči tomuto žalobci mohou později domáhat vydání užitků ze společné 

věci, případně navrhnout, aby vzájemný vztah mezi nimi a žalobcem byl upraven soudem 

v rámci zvláštního nalézacího řízení. Jestliže však dosavadní žalobce i přes poučení soudu 

nepodá návrh na přistoupení dalšího účastníka na straně žalující, soud žalobu zamítne. Bez 

tohoto návrhu totiž žalobce nezíská samostatnou procesní legitimaci žádat plnění jako 

celek. 85 

Lhůta uplyne nerozlučným společníkům až tehdy, skončí-li její běh všem. Rovněž 

právní moc rozsudku nabývá až dnem následujícím po dni, v němž uplynula lhůta 

k odvolání všem společníkům. Při vzniku překážky postupu v řízení je soud povinen 

přijmout shodný postup vůči všem. 86 

 

 4.4. Vedlejší intervence 
 

V řízení může vystupovat osoba, která má právní zájem na jeho výsledku, není však 

v postavení žalobce ani v postavení žalovaného. Takovou osobou je vedlejší účastník neboli 

vedlejší intervenient, jehož právní úpravu nalezneme v ustanovení § 93 OSŘ. Jeho smyslem 

je pomoci jedné z procesních stran proti druhé, proto je vedlejší účastenství možné pouze 

ve sporném řízení, tedy tam, kde účastníci řízení stojí proti sobě. Vedlejší intervenient může 

v řízení vystupovat i vedle více účastníků, avšak jen vedle účastníků na identické straně 

sporu. 87 

Jak jsem již uvedla, vedlejší intervence je institutem pouze řízení sporného, 

v nesporném řízení se neuplatní. Zákon ji v ustanovení § 93 odst. 1 OSŘ vylučuje 

i v některých věcech sporných, kterými jsou řízení o rozvod, neplatnost manželství nebo 

určení, zda tu manželství je či není. Zde totiž není žádoucí, aby do projednávání těchto 

právních vztahů zasahovaly třetí osoby.  
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Smyslem institutu vedlejší intervence je dát možnost třetí osobě, které se výsledek 

řízení zprostředkovaně dotkne, aby mohla svou procesní aktivitou tento výsledek ovlivnit.88 

Vedlejším účastníkem může být pouze ten, kdo má způsobilost být účastníkem 

řízení nebo ten, komu ji zákon přiznává. Může jím být tedy i stát, jenž může jako vedlejší 

intervenient vystupovat i v téže věci, ve které je účastníkem řízení, avšak výhradně 

na stejné straně sporu a jen pokud za něj vystupují odlišné organizační složky.  

Vedlejší účastník může vstoupit do řízení z vlastní iniciativy nebo na výzvu 

některého z účastníků učiněnou prostřednictvím soudu, která se nazývá opovědí rozepře.89 

V prvním případě se stává účastníkem v okamžiku, v němž dojde soudu jeho písemné 

sdělení, že vstupuje na straně některého z účastníků do řízení, nebo ve kterém toto sdělení 

učiní ústně do protokolu. V případě druhém, navrhne-li některý účastník, aby třetí osoba 

vstoupila do řízení, ať už k němu nebo k protistraně, jako vedlejší účastník, soud to této 

třetí osobě sdělí a vyzve ji, aby se vyjádřila, zda hodlá v řízení jako vedlejší účastník 

vystupovat. Soud v tomto případě nemůže k této výzvě připojit doložku podle § 101 odst. 4 

OSŘ, tedy že nevyjádří-li se tato osoba v určité lhůtě, bude se předpokládat, že nemá 

námitky. Vedlejším účastníkem se pak osoba stává okamžikem, kdy soudu dojde její 

písemné sdělení nebo kdy svůj souhlas sdělí ústně do protokolu. Předpokladem vedlejšího 

účastenství je rovněž i souhlas účastníka s tím, aby tato třetí osoba na jeho straně jako 

vedlejší účastník vystupovala. K tomuto Nejvyšší soud dne 30. června 2004, sp. zn. 

29 Odo 806/2002, uvedl, že vedlejší účastenství v řízení nelze založit proti vůli účastníka, 

který má být tím, kdo do řízení jako vedlejší účastník vstoupil, v řízení podporován. 

Z řízení může vedlejší účastník zase kdykoli vystoupit, jestliže již nadále nemá 

zájem pomoci účastníkovi ve sporu vyhrát. Potom vedlejší účastenství zaniká okamžikem, 

kdy soudu dojde jeho sdělení o vystoupení z řízení, nebo kdy toto prohlásí ústně 

do protokolu.  

Vedlejší intervenient má možnost vstoupit do řízení před soudem prvního stupně, 

do odvolacího řízení, do řízení o žalobě na obnovu řízení, do řízení o žalobě pro 

                                                           
88 Škárová, M. a kolektiv. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Linde Praha, akciová 

společnost, 2009, s. 204 
89 Schelleová, I. Český civilní proces. Linde Praha a.s., 1997, s. 139 



 - 59 -  

zmatečnost, do dovolacího řízení a do řízení o věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným 

orgánem.  

Podmínkou pro připuštění vedlejšího účastenství je právní zájem vedlejšího 

účastníka na výsledku sporu. Ten je dán obvykle tehdy, bude-li rozhodnutím ve věci 

dotčeno právní postavení vedlejšího účastníka. Soud přípustnost vedlejšího účastenství 

z vlastní iniciativy nezkoumá, rozhoduje o něm pouze v případě, že některý účastník 

namítne nepřípustnost vstupu vedlejšího účastníka do řízení. Proto není třeba právní zájem 

tvrdit ani prokazovat, dokud tato námitka nebyla vznesena, neboť tato osoba by se stala 

vedlejším účastníkem bez dalšího. V případě vznesení této námitky soud rozhodne 

usnesením. Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání, během něhož není možné 

v původním řízení pokračovat.  

Vedlejší účastník vykonává za řízení procesní úkony vlastním jménem. Může činit 

všechny procesní úkony s výjimkou úkonů znamenajících dispozici s řízením nebo 

s předmětem řízení a úkonů, jež učinil účastník sám. Z tohoto důvodu se mohou dostat jeho 

procesní úkony do rozporu s úkony účastníka řízení. Podle § 93 odst. 3 OSŘ soud musí 

posoudit věc po uvážení všech okolností. Soud s ním jedná obdobně jako s účastníkem 

řízení, tzn. že mu doručuje listiny, předvolává ho k jednání atd. Protože má stejná práva a 

povinnosti jako účastník řízení, má rovněž právo na náhradu nákladů řízení, jestliže jím 

podporovaný účastník ve sporu zvítězil. Naopak, v případě prohry podporovaného 

účastníka, je povinen zaplatit společně a nerozdílně s tímto účastníkem náhradu nákladů 

řízení úspěšnějšímu účastníkovi. Soud však nemůže v rozhodnutí ve věci samé přiznat 

vedlejšímu účastníkovi žádná práva nebo uložit povinnosti.90 

O možnosti vedlejšího účastníka podat odvolání pojednává § 203 odst. 1 OSŘ. Ten 

stanoví, že ač se vedlejší účastník neúčastnil řízení v prvním stupni, může podat odvolání 

proti rozhodnutí tohoto soudu, a to pouze za podmínky, že vstoupí do probíhajícího řízení 

nejpozději do patnácti dnů od doručení tohoto rozhodnutí účastníkovi, jehož podporuje, 

tedy v době, kdy tomuto účastníkovi ještě běží lhůta k podání odvolání. Vedlejší účastník 
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může ohlášení vstupu do řízení spojit přímo s podáním odvolání.91 Vzdal-li se podporovaný 

účastník odvolání nebo projevil-li nesouhlas s odvoláním vedlejšího účastníka, je odvolání 

nepřípustné.  

 

 4.5. Hlavní intervence 
 

Od vedlejšího účastenství je nutné odlišovat tzv. hlavní intervenci, která je upravená 

v § 91a OSŘ. Jejím cílem není podpora jedné ze stran sporu jako v případě vedlejší 

intervence, ale uplatnění práva k předmětu sporu dříve, než o sporu mezi žalobcem 

a žalovaným soud rozhodne. 

O hlavní intervenci se jedná za podmínky, že si na právo nebo věc, která je 

předmětem již probíhajícího řízení, činí zcela nebo z části nárok třetí osoba. Ta sice není 

účastníkem tohoto řízení, nicméně má za to, že hmotné právo k předmětu tohoto řízení 

nehovoří pro žádného z účastníků probíhajícího řízení, ale v její prospěch, a zároveň svůj 

nárok k tomuto předmětu řízení uplatňuje samostatnou žalobou podanou proti všem 

účastníkům původního řízení. 

V případě hlavní intervence tedy nejde o vstup do řízení jako v případě vedlejší 

intervence, ale je zahájen nový spor. Z povahy věci vyplývá, že se hlavní intervence 

vztahuje pouze na řízení sporné a vychází z požadavku hospodárnosti civilního procesu. 

Tato zásada vede k závěru, že pokud byla intervence uplatněna, rozhoduje soud nejdříve 

o ní, jinak by neměla význam. Úspěch hlavní intervence totiž působí bezpředmětnost 

původního řízení. 

Hlavní intervenci je možné uplatnit výlučně žalobou. Lze ji uplatnit kdykoli 

v období od zahájení řízení až do jeho pravomocného skončení. Po právní moci rozhodnutí, 

jímž bylo řízení skončeno, již nemůže být úspěšná. Žalobcem je pak osoba, která ji podala 

a která v ní tak vyjádřila vůli vystupovat jako žalující strana a která má za to, že má zcela 

nebo zčásti nárok na věc nebo právo, o nichž již probíhá řízení před soudem. Žalovanými 
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jsou pak účastníci původního řízení. Je namířena proti oběma stranám, neboť u obou popírá 

jejich nároky k věci nebo právu.  

K projednání a rozhodnutí hlavní intervence je věcně příslušný ten soud, u kterého 

se vede v prvním stupni řízení o věci nebo právu, na něž si žalobce činí nárok (§ 9a OSŘ). 

Místní příslušnost stanoví § 88 písm. r) OSŘ tak, že příslušným je soud, u něhož probíhá 

řízení. Výše uvedené umožňuje, aby mohla být probíhající řízení a řízení o hlavní 

intervenci spojena ke společnému řízení, neboť jsou splněny podmínky ustanovení 

§ 112 odst. 1 OSŘ.  

V případě uplatnění hlavní intervence se soud při rozhodování ve věci samé nejprve 

zabývá její důvodností. Dojde-li ke kladnému závěru, vyhoví jí vždy proti oběma stranám. 

Bezdůvodnou žalobu by soud musel zamítnout rovněž proti všem žalovaným. 

Jestliže soud žalobě hlavního intervenienta vyhoví, žaloba mezi účastníky 

původního řízení musí být zamítnuta. Nebylo-li jí vyhověno, soud rozhodne o žalobě 

podané v původním řízení. Soud rozhodne o obou žalobách v jediném rozsudku, 

projednával-li je ve společném řízení. V případě, že by hlavní intervenient podal žalobu až 

v době, kdy by byla žaloba podaná v původním řízení předmětem odvolacího řízení, 

nemůže odvolací soud rozhodnout o původní žalobě dříve, než bude pravomocně 

rozhodnuto o hlavní intervenci. 92 
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 5. Účastníci nesporného řízení 
 

Ačkoli jsou nesporná řízení typická svým zvýšeným zasahováním státu, nemají 

jednotnou povahu. To je příčinou samostatné a v mnoha směrech rozdílné právní úpravy 

jednotlivých nesporných záležitostí. To se týká i vymezení účastníků řízení. Občanský 

soudní řád je definuje dvojím způsobem, neboť některá z nesporných řízení mohou být 

zahájena i bez návrhu, některá pouze na návrh.93 Nutno konstatovat, že oba způsoby není 

možné v jednom řízení kombinovat, proto je důležité rozlišit, na která řízení se která 

z definic použije. Odborná literatura není příliš jednotná v tom, která z definic je vlastně 

druhá a která je třetí. Občanský soudní řád však jako první upravuje určení účastníků řízení, 

které lze zahájit i bez návrhu, proto i já toto pořadí zachovám. 

 

 5.1. Druhá definice účastníků řízení 
 

Ustanovení § 94 odst. 1 OSŘ definuje účastníky nesporného řízení, jež může být 

zahájeno i bez návrhu. Jde o případy, v nichž zákon nemůže vzhledem k rozmanitosti 

soukromoprávních vztahů předem určit, kdo bude účastníkem řízení. Účastníky řízení podle 

zmíněného paragrafu jsou navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení 

jednáno.  

Za navrhovatele je pokládán ten, kdo podal u soudu návrh na zahájení řízení nebo 

kdo v průběhu již zahájeného řízení před soudem první instance uplatnil jistý návrh spojený 

s požadavkem, aby o něm soud rozhodl. Může jím být nejen každá fyzická nebo právnická 

osoba nebo stát, ale i ten, kdo nedisponuje způsobilostí být účastníkem řízení a sám nemůže 

vystupovat v právních vztazích. Navrhovatel je účastníkem řízení vždy, avšak v těchto 

řízeních vůbec žádný navrhovatel být nemusí. V takovém případě jsou pak účastníky řízení 

jen ti, o jejichž právech a povinnostech se v řízení jedná.  

Právy a povinnostmi, o nichž má být v řízení jednáno, se rozumí jednak práva 

a povinnosti, které jsou nebo mají být vyjádřeny ve výroku rozhodnutí ve věci samé, jednak 
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práva a povinnosti, která se sice ve výroku rozhodnutí přímo neprojeví, která jsou však 

výrokem rozhodnutí dotčena.  

Povinností soudu je kdykoli za řízení zkoumat, zda se řízení účastní všichni ti, 

o jejichž právech a povinnostech má být v jeho rámci jednáno. Vyjde-li proto v průběhu 

řízení najevo, že účastníkem je osoba, se kterou se původně v řízení nepočítalo, soud 

usnesením tuto osobu za účastníka přibere. V opačném případě, projeví-li se v průběhu 

řízení, že ten, s kým se jako s účastníkem jednalo, jím ve skutečnosti není, soud usnesením 

jeho účast v řízení ukončí. 94 

Každý z účastníků má v řízení své samostatné postavení. Nikdy netvoří 

společenství, každý jedná sám za sebe. Rovněž není v nesporném řízení možná ani vedlejší 

ani hlavní intervence.  

V ustanovení § 94 odst. 1 větě druhé OSŘ zákonodárce omezil okruh účastníků 

v řízení o neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není tak, že za 

účastníky určil pouze manžele.  

 

 5.2. Třetí definice účastníků řízení 
 

Tzv. třetí definice účastníků řízení je obsažena v § 94 odst. 2 OSŘ, tedy že 

účastníkem řízení je navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje. Tato definice se 

uplatní pouze v případech, kdy lze řízení zahájit na návrh, výjimečně tehdy, kdy lze řízení 

zahájit i bez návrhu. Určení, kdo je účastníkem řízení, tedy nezávisí na vůli navrhovatele, 

ale na ustanovení zákona. Soud v takovém případě účastníky řízení zjistí a do příslušného 

řízení je povolá. Jedná se o výčtovou metodu, okruh zákonem stanovených účastníků 

nemůže být rozšiřován. 95 

Tímto výčtovým způsobem jsou určeni účastníci řízení o dědictví (§ 175b OSŘ), 

řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení (§ 180a odst. 1 OSŘ), 
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řízení o osvojení (§ 181 OSŘ) a řízení o zrušení osvojení (§ 185 OSŘ), řízení o úschovách 

(§ 185b OSŘ), řízení o umoření listin (§ 185 k OSŘ), řízení o povolení uzavřít manželství 

(§ 194 OSŘ), řízení ve věcech obchodního rejstříku (§ 200c OSŘ), řízení o zákonnosti 

zajištění cizince a jeho propuštění (§ 200p OSŘ). Zákon touto metodou někdy označuje 

účastníky i jiných řízení než řízení nalézacího, a to např. řízení vykonávacího (v § 255 

OSŘ) či řízení podle části páté (§ 250a OSŘ). 

K řízení o povolení uzavřít manželství Nejvyšší soud dne 31. května 1976, sp. zn. 

Cpj 179/75, stanovil v souladu s § 194 odst. 2 OSŘ, že jeho účastníkem je ten, kdo hodlá 

uzavřít manželství, a jeho zákonní zástupci. 

Vzhledem k tomu, že všechna uvedená řízení mohou být zahájena na návrh, je jejich 

účastníkem i navrhovatel, ačkoli jej zákon výslovně jako účastníka neuvádí. Jestliže soud 

shledá, že se řízení neúčastní ten, koho OSŘ vzhledem k jeho právnímu postavení 

za účastníka pokládá, začne s ním jako s účastníkem jednat. Účastní-li se naopak řízení ten, 

koho OSŘ za účastníka nepokládá, soud usnesením jeho účast v řízení ukončí. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 613 
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 Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo seznámení čtenáře se současnou právní úpravou 

účastenství v občanském soudním procesu. Deskriptivní metodou jsem se snažila 

postihnout všechny instituty s touto problematikou související.  

Český civilní proces ovládá zásada nemo iudex sine actore, tedy že není soudce bez 

žalobce. Z tohoto je zřejmé, že existence účastníků je pro civilní proces nezbytná.  

Základní právní úpravu občanského soudního řízení a tedy i účastenství v něm 

představuje Občanský soudní řád z roku 1963. I přes četné novelizace je tedy v platnosti 

bezmála půl století. O to podivuhodnější je tento fakt, když si uvědomíme, v jaké době, za 

jakého režimu byl přijat. Po roce 1989 byly nedostatky a změny v právní úpravě řešeny 

cestou novelizací tak, aby naplňovaly požadavky moderního demokratického státu.  

Tyto novelizace se projevily např. oddělením řízení sporného a řízení nesporného. 

Socialistická koncepce civilního procesu jako jednotného řízení, v němž jsou uplatněny 

všechny procesní zásady, byla nástrojem státu k zasahování do sféry soukromoprávních 

vztahů. Oddělení těchto dvou druhů nalézacího řízení bylo nezbytné, vzhledem k jejich 

odlišné povaze, určení okruhu účastníků, uplatnění možnosti změn účastníků a dalších 

odchylek. 

Nesporné však je to, že cesta novelizací nebude možná navždy. Již delší dobu se 

hovoří o rekodifikaci Občanského soudního řádu tak, aby vyhovoval současným potřebám.  

Ačkoli tento krok zákonodárců plně schvaluji, myslím si, že současná právní úprava 

účastenství je poměrně uspokojivá. Situace, které mohou v průběhu řízení vyvstat, jsou 

v zákoně upraveny, a proto věřím, že v případném novém předpise se úprava účastenství 

změní jen minimálně.  

V této souvislosti však uvádím, že mě zarazilo zařazení institutu singulární sukcese 

dle § 107a OSŘ zákonodárcem do sekce překážek postupu řízení. Jak jsem již ve své práci 

uvedla, singulární sukcese není spojena se ztrátou způsobilosti být účastníkem řízení, tudíž 

nevzniká překážka, která by dalšímu postupu v řízení bránila. Důsledkem je pouze 

nedostatek věcné legitimace, která tomuto postupu nebrání, avšak způsobuje neúspěch ve 

sporu.  
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Závěrem bych shrnula, že má snaha seznámit čtenáře s danou problematikou, ačkoli 

by o ní bylo možné sdělit mnohem více, se zdařila a čtenáři poskytuje komplexní přehled o 

účastenství v občanském soudním procesu.  
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 Summary 
 

Goal of this work is introducing to readers into the participation in civil proceeding 

problems. Knowledge of the civil procedural law is necessary not only for lawyers but also 

for the common man, who at any time may become participant of civil proceeding. 

In my thesis, I chose the method of description, where I want to explain in the range 

of five chapters the various institutes associated with participation. 

The first chapter describes the civil process itself, that is what you can imagine it, 

what law prescriptions to it and what are its types. Then I focus on the discovery procedure 

as one of the types of civil process. It then divides the disputed and undisputed procedure 

and compares the differences between them. At the end of the first chapter I describe briefly 

the subjects of civil proceedings, which are also being participants in civil proceeding. 

The second chapter is fully dedicated to the participants of civil proceeding. There 

could  be no proceeding without them. First I try to explain their position in the proceeding. 

Then I deal with the conditions of participation, thus who is eligible to be a participant who 

can act autonomously in the courts, respectively  if this alone before the court can´t, who 

can represent him. There is necessary subject legitimation, respectively legal interest of the 

participiant. The subject legitimation can be substituted for the procedural legitimation in 

cases specified by the law. 

The third chapter of my work deals with the procedural rights and obligations of the 

participants. These are the contents of a law procedural relationship, thus a procedure based 

relationship. They are the same, whether the parties are participants in the alleged 

substantive legal relationship or not. 

The fourth chapter focuses only on the dispute procedure. I mention how to 

determine the participants in this type of procedure, by the so called first definition of the 

participants. There may be changes of personnel in a controversial procedure in the process, 

but only if provided for by law. Such changes are, first accession and substitutionof the 

participant, both the succession process under § 107 or § 107a of Civil Procedure. 

Furthermore, I note that among the participants on the same side of the dispute arises 

procedural partnership, which varies depending on whether the partnership is individual or 
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inseparable. Because of the law interest may enter into an dispute procedure as a third party 

participant. In a dispute procedure we can also meet with major intervention, which allows 

a third party the application, which can challenge all parties to the proceedings already in 

progress if it wants to apply its own law on the subject of proceeding. 

I dedicate the fifth and final chapter to participants of uncontested procedure that is 

very diverse in nature. And for that reason, the parties are determined in accordance with 

two different definitions that I try to illuminate and explain their use cases. 

The goal of this work was to explain to a reader who and under what circumstances 

may become a party and which institutes and in which cases are causing changes in these 

individuals. I believe that this goal has been achieved and that after a careful reading of the 

text, the reader will be versed in the issue. 
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