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RESUMÉ 

 Žaloba pro zmatečnost je jedním ze tří mimořádných opravných prostředků 

upravených v platném občanském soudním řádu. Slouží k nápravě závažných 

procesních pochybení, kterými je stiženo soudní rozhodnutí nebo řízení jemu 

předcházející. Je-li naplněn některý z důvodů zmatečnosti, které jsou upraveny 

v ustanovení § 229 o. s. ř., a jsou-li splněny i všechny ostatní podmínky přípustnosti 

žaloby pro zmatečnost, zruší soud pravomocné rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení 

bez ohledu na to, bylo-li věcně správné či nikoli.  

 Žaloba pro zmatečnost představuje výjimečný institut, který řeší konflikt zájmu 

na právní jistotě založené pravomocným rozhodnutím a zájmu na odstranění vadného 

rozhodnutí. Podmínky přípustnosti jsou proto stanoveny tak, aby její použití bylo 

omezeno jen na nejnutnější případy, ve kterých převládá zájem druhý. 

 Diplomová práce má za cíl poskytnout ucelený popis žaloby pro zmatečnost, a to 

zejména podmínek její přípustnosti a řízení o ní. Práce je členěna do šesti kapitol. První 

z nich je věnována vývoji právní úpravy žaloby pro zmatečnost s tím, že není omezena 

pouze na tento institut, ale uvádí i jiné procesní prostředky, které v průběhu let sloužily 

k nápravě zmatečností. Druhá kapitola poskytuje z důvodu příslušnosti žaloby pro 

zmatečnost k opravným prostředkům, a tedy i v zájmu dodržení určité systematiky, 

stručný přehled opravných systémů a opravných prostředků. Třetí kapitola řeší 

podmínky přípustnosti žaloby pro zmatečnost, a to jak subjektivní, tak objektivní. Při 

popisu podmínek a důvodů přípustnosti je využita zejména judikatura Nejvyššího soudu 

ČR, která poskytuje vodítko k výkladu někdy více a někdy méně jasných zákonných 

ustanovení. Čtvrtá kapitola je zaměřena na popis řízení a rozhodnutí o žalobě pro 

zmatečnost. Pátá kapitola má za cíl ukázat použití žaloby pro zmatečnost v praxi na 

vybraném případu, a tím přinést oživení pouhého teoretického pojednání. Šestá kapitola 

poskytuje pohled na úpravu žaloby pro zmatečnost, resp. na způsob nápravy 

zmatečností ve slovenském právním řádu. Závěr je věnován shrnutí dosažených 

poznatků s akcentováním nedostatků právní úpravy. 

 


