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Úvod 

Tématem předkládané práce je civilní žaloba. Civilní žaloba je základním 

procesním institutem uplatňovaným v rámci občanského práva procesního. Občanské 

právo procesní je samostatným právním odvětvím, jehož prostřednictvím je 

poskytována ochrana veřejným a soukromým zájmům.  Procesní právo tak představuje 

souhrn právních norem a právních zásad, upravujících postup soudů při poskytování 

právní ochrany. Tento právem upravený postup soudů je nazýván civilním procesem. 

Přestože se občanské procesní právo oddělilo a osamostatnilo od práva hmotného, je 

s ním nadále úzce spjato. Neboť je to právě právo procesní, které poskytuje soudní 

ochranu právu hmotnému. V případě, že dojde k porušení nebo ohrožení vzájemných 

práv a povinností mezi jednotlivými subjekty, dává těmto subjektům občanské právo 

procesní možnost obrátit se na soud nebo na jiný k tomu povolaný orgán a iniciovat tak 

zahájení civilního procesu. Civilní žaloba v rámci civilního procesu hraje 

nepostradatelnou roli, neboť právě pomocí žaloby se žalobce u soudu domáhá ochrany 

svých porušených nebo ohrožených práv. Žaloba je tedy tím základním impulzem, který 

uvádí do pohybu civilní řízení. 

Ve své práci se budu zabývat historickým vývojem žaloby a žalobního práva, 

jejich současnou podobou a rolí v občanském právu procesním. Cílem této práce je 

nastínit základní etapy vývoje civilní žaloby v průběhu historie. A to především se 

zaměřením na historii civilní žaloby v římském procesu, jelikož to bylo právě římské 

právo, které položilo základy pro dnešní podobu českého civilního procesu. V rámci 

kontinuity vývoje žaloby však v práci nezůstane opomenut ani vývoj žaloby a civilního 

procesu v českých zemích. Díle bych se v této práci chtěla zaměřit na roli žaloby 

v současném českém civilním procesu a to především na požadavky týkající se jejího 

obsahu, na přípustné formy, v jakým může být žaloba u soudu podána, a na její vliv na 

samotný průběh a konečný výsledek civilního řízení. 

Práce je strukturována do 7 kapitol. Některé z kapitol se dále člení na 

podkapitoly, které dané téma rozvádějí do větších podrobností. Úkolem prvních dvou 

kapitol je přiblížit historický vývoj žaloby v římském právu a následně v právu českém. 

Římské právo je v této práci zmíněno zejména proto, že právě v právu římském se 
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začala konstituovat žaloba, jejíž podoba následně ovlivnila formování a vývoj žaloby a 

žalobního práva v právních řádech jiných států, včetně toho českého. Ve druhé kapitole 

je krátce pojednáno o podstatě civilního procesu neboť poznání prostředí, ve kterém se 

civilní žaloba uplatňuje, je nezbytné pro poznání podstaty samotné žaloby. Předmětem 

třetí kapitoly je žalobní právo, tedy právo jednotlivce obrátit se na soud s žádostí o 

soudní ochranu svých práv. Následující kapitoly se již věnují samotné žalobě, kdy 

nejprve je nastíněn samotný institut žaloby a jeho role v rámci civilního řízení. Dále je 

pojednáváno o náležitostech žaloby, o možných způsobech jejího podání a účincích 

z podání vyplývajících. Stranou nezůstala ani problematika vad žalob a postup soudu při 

jejich odstraňování. V posledních kapitolách práce se věnuji jednotlivým druhům žalob, 

se kterými se lze nejčastěji u českých soudů setkat, možným způsobům, jakými mohou 

účastníci řízení nakládat neboli disponovat s již podanou žalobou. Zcela na konec se 

zabývám žalobními petity, tedy žalobními návrhy, ve kterých žalobce specifikuje, jaký 

nárok u soudu uplatňuje, čímž určuje předmět civilního řízení. 
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1. Historický vývoj 

 

1.1. Žaloba a civilní proces v římském právu 

 

Při řešení sporů, které vznikaly mezi jednotlivci, hrála ve starověkém Římě 

z počátku významnou roli svépomoc. Již v zákoně XII desek, pocházejícího z poloviny 

5. století př. n. l., se však objevila ustanovení, která svépomoc omezovala tím, že 

stanovila přesná pravidla, za kterých ji bylo možné použít. Proti svépomoci bojovali i 

republikánští prétoři, když svými interdikty zabraňovali těm, na jejichž straně bylo 

právo, prosazovat toto právo vlastní silou. Za republiky se svépomoc připouštěla pouze 

v případech nutné obrany a při odporu protivníka dostavit se před soud. Řešení sporů se 

tak stalo úkolem soudů, čímž ochrana veřejných a postupem času i soukromých práv 

přešla do rukou státu. V oblasti soukromých práv platila zásada „kde není žalobce, není 

soudce“. Soudy samy z úřední povinnosti nikoho nechránily a spory projednávaly pouze 

na základě inciativy žalobce, který se na soud obracel pomocí procesního úkonu 

zvaného actio. 

Actio, neboli žaloba, je jedním z nejdůležitějších pojmů římského práva. 

Podle encyklopedie Antiky1 měl pojem actio v římském právu dva významu. Jednak tak 

bylo označováno dvoustranné právní jednání mezi žalobcem a žalovaným, v druhém 

významu pak šlo o procesní prostředek, a to buď o ústní formuli opřenou o slova 

zákona, nebo v pozdějších dobách o písemnou žalobní formuli. Na rozdíl od dnešního 

pojetí žaloby jako pouhého procesního prostředku, v sobě římská žaloba zahrnovala 

kromě práva procesního také právo hmotné a oba tyto prvky v ní tvořily jednotu.  

Hmotněprávním prvkem žaloby bylo hmotné právo, kterého se žabce 

domáhal. Žaloba nezahrnovala pouze jediný nárok, nýbrž celé právo i se všemi 

přítomnými a budoucími nároky. Každá žaloba v římském právu měla svou vlastní 

právní strukturu. Římské právo tak vlastně bylo souhrnem těchto jednotlivých žalob, 

přičemž prétor při výkonu své činnost povoloval další nové žaloby a tím přiznával 

ochranu i právům, které nebyly chráněny zákony. Těžištěm každého právního případu 

                                                           
1 SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. 
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byla otázka, zda pro uplatnění tvrzeného hmotného práva (nároku) existuje vhodný 

prostředek pro jeho uplatnění (žaloba).   

V procesním významu znamená actio činnost, pomocí které se určitý právní 

poměr převádí v poměr procesní. Samotná žaloba vznikala až litiskontestací2 a tento 

okamžik byl považován i za začátek sporu. Procesní jednání před litiskontestací, 

zejména tedy žalobcovo, neboť právě od něj pochází první iniciativa, není ještě 

považováno za žalobu. Jde pouze o žalobcovo přípravné jednání, které může odvolat. V 

takovém případě ale nejde o zpětvzetí žaloby, nýbrž pouze o její odložení na pozdější 

dobu. 

V dnešním pojetí je žaloba abstraktním prostředkem a je tak možné ji použít 

na ochranu jakéhokoliv práva. V římském právu však žaloba nebyla pouhou abstraktní 

formou, ale obsahovala v sobě i konkrétní subjektivní právo. Každá žaloba v římském 

právu vyjadřovala vždy jen určité subjektivní právo a každé subjektivní právo mělo 

svou vlastní žalobu. Každý, kdo se chtěl domáhat ochrany, musel nejprve vybrat 

správnou žalobu, kterou lze aplikovat na jeho situaci. Nesprávný výběr žaloby měl pro 

žalobce vážné následky, neboť znamenal jeho neúspěšnost ve sporu. Zatímco dnešní 

žaloba je výsledkem především iniciativy žalobce, římská žaloba byla výsledem 

součinnosti obou stran. Bylo tak potřeba, aby se obě strany dohodly o osobě soudce a 

také o tom, za jakých podmínek žalovaný souhlasí se svým odsouzením. Mezi žalobou, 

tak jak ji chápeme v dnešním právu a tím, jak byla chápána v právu římském, je však i 

určitá podobnost. Stejně jako dnes je nemožné začít proces bez podání žaloby, tak i 

římská actio byla podmínkou pro jeho konání.  

Tím jak v poklasické a justiniánské době rozhodování soukromých sporů 

přebíral státní úředník, začala se římská žaloba přibližovat jejímu dnešnímu chápání. 

Žaloba postupně ztratila smluvní charakter a stala se jednostranným úkonem žalobce k 

ochraně jeho subjektivního práva, čímž došlo k oddělení materiální stránky od procesní.   

 

 

                                                           
2 Ve své podstatě šlo o zvláštní smlouvu mezi žalobcem a žalovaným, kterou svěřili rozhodnutí sporu do 

rukou nestranného soudce 
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1.1.1. Druhy žalob 

 

V římském právu existovalo velké množství rozlišných žalob, které můžeme 

podle určitých, jim společných znaků, lze dělit do několika skupin: 

- Actiones in rem (věcné žaloby)- žaloby chránící absolutní subjektivní právo 

a působící proti všem (erga omnes). Pomocí těchto žalob bylo před soudem 

uplatňováno právo k věci: „Věcná žaloba nenutila žalovaného ke splnění 

určité povinnosti, nýbrž k tomu, aby respektoval právo žalobcovo k věci.“3 

To také vyjadřuje latinský název žaloby - in rem, doslovně tedy žaloba do 

věci. 

- Actiones in personam (osobní žaloby)- žaloby chránící relativní práva, 

zejména obligace. Osobní žaloby byly použitelné vždy vůči určité osobě, 

tedy „pouze proti osobě dlužníka působící nárok na určité konání nebo 

nekonání“4. Žaloba mohla znít buď na určitou peněžní částku, nebo na 

vrácení individuálně určené věci.  

- Actiones mixtae (smíšené žaloby)- měly z části věcnou a z části osobní 

povahu a chránily současně věcné právo i pohledávku. Žalovaný se 

v případě zaplacení peněžního nároku osvobodil také od nároku věcného. 

- Actiones stricti iuris (žaloby přísného práva) – při těchto žalobách byl 

soudce vázán nárokem, tak jak ho formuloval žalobce a nemohl při 

rozhodování přihlédnout k žádným dalším okolnostem. Pokud žalobce 

žaloval na víc, než měl nárok, došlo tím k pluspetici5, což mělo to za 

následek ztrátu sporu a nemožnost žalovat znovu ze stejného žalobního 

důvodu. 

                                                           
3 KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK M. Římské právo. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

Beck, 1995, s. 153. ISBN 80-7179-031-1. 

4 KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK M. Římské právo. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

Beck, 1995, s. 226. ISBN 80-7179-031-1. 

5 K pluspetici mohlo dojít také, když žalobce žádal plnění na jiném než dohodnutém místě nebo žaloval 

před dospělostí pohledávky. 
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- Actiones bonae fidei (žaloby v dobré víře) – na rozdíl od žalob přísného 

práva mohl soudce přihlížet k nejrůznějším vedlejším okolnostem a to 

včetně nepsaných obchodních zvyklostí. Zohledňována byla například výše 

škody způsobená nesplněním závazku.  

- Actiones reipersecutoriae (žaloby vymáhací) – těmito žalobami byla 

požadována náhrada škody, nebo vydání bezdůvodného obohacení.  

- Actiones perpetuae (věčné, stále se opakující žaloby) – nepodléhaly 

žádnému časovému omezení a byly tedy uplatnitelné kdykoliv. Původně tuto 

povahu měly téměř všechny žaloby, až v roce 242 n. l. byla císařem 

Theodosiem II. zavedena obecná promlčecí lhůta v délce 30 let. Uběhnutím 

promlčecí lhůty ovšem samotné právo nezaniklo, zaniklo pouze právo 

žalovatelnosti. Soudce k promlčení nepřihlížel ex offo, bylo tedy třeba, aby 

žalovaný promlčení u soudu namítl.  

- Actiones temporales (časově omezené žaloby) -  musely být uplatněny 

během stanovené lhůty. V tomto případě šlo o prekluzivní lhůtu, neboť 

žalobce jejím uplynutím ztrácel nejen možnost žalovat, ale i dané subjektivní 

právo. K této skutečnosti soudce přihlížel ex offo.  

- Actiones iuris civilis (žaloby civilního práva) - žaloby opírající se o civilní 

právo, např. zákon XII. desek nebo komiciální zákony6. 

- Actiones praetoriae (prétorské žaloby) - opírající se o prétorskou jurisdikci. 

Prétor pomocí těchto žalob uděloval ochranu zájmům, které nebyly chráněny 

civilním právem. 

- Actiones poenales (trestné žaloby) - žaloby směřující k potrestání pachatele 

deliktu formou pokuty. Výše pokuty se odvíjela od hodnoty věci nebo byla 

určena volnou úvahou soudce.  

- Actiones duplices (dvoustranné žaloby) - při těchto žalobách měly všichni 

účastníci zároveň postavení žalobce i žalovaného.  

                                                           
6 Neboli komiciální legislativa byly zákony, na kterých se usnášeno lidové shromáždění. 
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- Actiones simplices (jednostranné žaloby) – jedna strana měla postavení 

žalobce, druhá byla v postavení žalovaného. 

 

1.2. Vývoj v českých zemích 

 

Středověký civilní proces v českých zemích se řídil především obyčejovým 

právem, které bylo doplňováno soudní praxí a zákonodárnými zásahy českých 

panovníků. K těmto nejstarším zákonodárným pokusům českých panovníků patří 

Dekreta Břetislavova, která byla vyhlášena v roce 1039 knížetem Břetislavem při jeho 

tažení do Polska. Procesní právo dlouhou dobu nerozlišovalo mezi procesem trestním a 

civilním. Oba procesy měly z počátku soukromoprávní charakter, který se projevoval 

především tím, že inciativa a zahájení soudního řízení musela vycházet od soukromé 

osoby. Nerozlišování mezi procesem trestním a civilním souviselo také s tím, že trestný 

čin byl považován především za útok proti soukromé osobě, nikoliv za útok proti státu 

či společnosti. Stranami v procesu mohli být ženy i muži, svobodní i poddaní. 

Existovalo ovšem několik výjimek, které procesní způsobilost některým osobám 

upíraly.  Jako žalobce tak například nemohl vystupovat psanec7 nebo člověk duševně 

chorý. V počátcích českého státu byl nositelem nejvyšší soudní moci panovník. 

V majetkových a trestních sporech vykonával kompetenci i dvorský sněm, kterému 

předsedal dvorský sudí. Z dvorského sjezdu se ve 13. století vytvořil zemský sněm, 

královská rada a zemský soud. Zemskému sněmu příslušela zákonodárná pravomoc, 

královská rada plnila poradní funkci a zemskému soudu náleželo řešit spory mezi 

šlechtici.  

Organizace soudnictví v českém stavovském státě byla velmi složitá, neboť 

byl stále uplatňován princip personality práva podle příslušnosti k jednotlivým 

stavovským skupinám. S tím souviselo dělení práva na právo šlechtické (zemské) a 

právo městské. Řízení bylo ovládáno zásadou veřejnosti a ústnosti, zásadou projednací a 

soukromé iniciativy stran. Procesní řízení bylo značně konzervativní a formální. Velký 

                                                           
7 Psanec neboli osoba psaná, byla osoba, o které se proslýchalo, že se dopustila těžkého deliktu a z toho 

důvodu se vyhýbala soudu. Psance z úřední povinnosti stíhali úředníci zvaní poprávci. 
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důraz byl kladen na dodržení právních forem úkonu. Rozhodování sporů v 

rámci městského práva příslušelo fojtovi nebo rychtáři. Později přešlo řešení těchto 

sporů na sbor městských radních, neboli konšelů. Úprava městského práva byla dlouhou 

dobu roztříštěná, což ještě více komplikoval fakt, že v českých zemích existovaly dvě 

oblasti práva. Zatímco sever země ovlivňovalo právo saské, jih a střed byl pod vlivem 

práva norimberského. Tento partikularismus městského práva trval až do roku 1579, 

kdy byl vydán Koldínův městský zákoník. Ve věcech šlechtického (zemského) práva 

rozhodoval Zemský soud, u něhož se řízení zahajovalo na návrh jedné ze sporných 

stran. Vlastní soudní řízení u zemského soudu se skládalo ze tří fází - přípravného 

řízení, líčení pře (odtud dnešní pojem přelíčení) a exekuce. 

Přípravné řízení začínalo půhonem, tedy písemnou formulací žalobního 

návrhu, který hodlal žalobce (původ) uplatňovat u soudu proti žalovanému 

(pohnanému). Půhon kromě žalobcova tvrzeného nároku obsahoval také jména 

komorníků, kteří jej doručovali a datum konání soudu. Doručení půhonu bylo pro další 

proces velmi důležité, neboť na něm náleželo, zda se žalovaný dostaví k soudu. 

V průběhu 16. století byl půhon postupně vytlačen tzv. obesláním, což byla úřední 

forma předvolání. Definitivně bylo pohánění zakázáno od roku 1627, kdy bylo vydáno 

Obnovené zřízení zemské. Samotné líčení mohlo být konáno jen za přítomnosti obou 

stran a zahajovalo se tzv. svědčením půhonu, tedy jeho přečtením za přítomnosti obou 

stran. Nedostavení se k soudu ze strany žalovaného mělo za následek vydání 

kontumačního rozsudku8. Žaloba musela být zprvu přednášena žalobcem zpaměti bez 

jakékoliv chyby, jelikož oprava přednesu se nepřipouštěla. Od 13. století se žaloba 

zapisovala do soudní knihy, přičemž přednesená žaloba musela být v souladu 

se zápisem v soudní knize. Přibližně od 15. století pak žalobu před soudem četl soudní 

orgán zvaný soudní řečník. Žalobce měl povinnost v žalobě uvést důkazy, kterými chtěl 

dokázat pravdivost svých tvrzení. Na žalobu musel žalovaný buď odpovědět, nebo 

namítnout, že není povinen odpovídat - takovou povinnost žalovaný například neměl, 

byl-li žalobce nemanželského původu. V odpovědi na žalobu byl ale žalovaný poměrně 

limitován. Jeho odpověď se musela omezit na prosté „ano“ nebo „ne“. Námitky nebyly 

původně vůbec připuštěny a začaly se v českém procesním právu uplatňovat až od 13. 

                                                           
8 Neboli rozsudek pro zmeškání. Nedostaví-li se žalovaný bez důvodné omluvy k soudnímu jednání, 

pokládají se tvrzení obsažená v žalobě za nesporná a soud může rozhodnout ve prospěch žalobce. 
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století. Důkazní prostředky, které se v soudním řízení uplatňovaly, lze dělit na 

racionální a iracionální. Zprvu převažovaly důkazy iracionální, mezi které patřily 

ordály9 a přísahy. Tyto důkazní prostředky byly postupem času vytlačeny a nahrazeny 

důkazními prostředky racionálními, mezi které patřil například důkaz listinou, důkaz 

zápisem v zemských deskách nebo výpovědí svědka. Litina jako důkazní prostředek se 

začala používat již koncem 11. století. Většího významu však nabyla až v 2. polovině 

12. století. Soudní spor končil soudním nálezem, proti němuž nebylo možné žádné 

odvolání. Posledním stádiem řízení byla exekuce, která představovala nucený výkon 

rozhodnutí soudu, v případě, že povinná strana neplnila dobrovolně. Exekuce se lišila 

podle toho, zda šlo o exekuci na movitý nebo nemovitý majetek a měla tyto stupně: 

úmluva, zvod, obranný list, panování, odhádání, panování skutečné. 

Bylo to právě zemské právo, ve kterém se postupně propracovala podoba a 

struktura žalobního návrhu, který zahájením soudního řízení nabyl účinků žaloby. 

Zemské právo přesně stanovilo, jaké náležitosti musela každá žaloba obsahovat. 

V žalobě bylo třeba označit jména žalobce a žalovaného, včetně přesného oslovení a 

titulu, předmět sporu s uvedením tzv. základu, což bylo vyjádření hodnoty předmětu 

sporu a důkazní prostředky, o které žalobce opírá svůj nárok. V době absolutistického 

státu pak žaloba ztratila vázanost na subjektivní právo. Přestalo tedy platit pravidlo, že 

každému subjektivnímu právu odpovídá určitá žaloba a žaloba se tak stala abstraktní.  

Zásadním okamžikem ve vývoji středověkého soudnictví bylo vydání 

Obnoveného zřízení zemského v roce 1627, čímž došlo k posílení centralistických a 

absolutistických tendencí. Obnovené zřízení zemské změnilo zásady procesního práva, 

a to zejména v oblasti práva trestního, kde byla zavedena zásada oficiality. Do civilního 

procesu byly přejaty zásady z procesu římsko-kanoického, jednalo se především o 

zásadu písemnosti a neveřejnosti. Většina důkazů tak byla zpracována do písemné 

podoby a soudce pak rozhodoval na základě shromážděných důkazů. Postupně začaly 

splývat rozdíly mezi procesním právem zemským a městským, oproti tomu se začíná 

vytvářet samostatný proces trestní, civilní a správní. 

                                                           
9 Také ordálie nebo boží soud. Středověký důkazní prostředek, kdy o výsledku sporu či obvinění měla 

rozhodnout boží vůle. Strany prostřednictvím vody, ohně, soudního souboje či zvláštní přísahy musely 

dokázat, že mají pravdu nebo že jsou nevinné. 
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Zbytky středověkého civilního procesu zcela překonal Obecní soudní řád 

vydaný Josefem II. v roce 1781.  Zákon na tehdejší dobu obsahoval řadu prvků, kterými 

předběhl vývoj civilního práva. Byla jím zakotvena dispoziční zásada, v důsledku čehož 

byla procesní aktivita v občanskoprávním řízení svěřena do rukou stran. Mezi další 

zásady, které Obecní soudní řád do civilního procesu zavedl, patřila zásada projednací a 

zásada rovnosti stran. Soudní organizace byla sjednocena, justice byla odloučena od 

správy a začal být prosazován požadavek právnického vzdělání soudců. Veškeré sporné 

i nesporné záležitosti na venkově byly svěřeny justičním orgánům pozemkové vrchnosti 

a ve městech magistrátním soudům. Místní příslušnost se řídila bydlištěm žalované 

strany. Pro spory šlechticů byl kompetenční soud zemský. Jako univerzální odvolací 

soudy byly zřízeny soudy apelační, které rozhodovaly o opravných prostředních 

řádných i mimořádných. 

Josefínský soudní řád vydržel v platnosti až do 19. století, kdy se vlivem 

ekonomických změn začala projevovat potřeba jeho nahrazení. Civilní řízení bylo 

s účinností od roku 1898 nově upraveno reformou, která zahrnovala jurisdikční normu, 

civilní soudní řád a exekuční řád. Reformou bylo zavedeno trojinstanční civilní řízení. 

V první instanci působily soudy okresní, které od roku 1852 vykonávaly také soudnictví 

v trestních věcech (především se jednalo o řešení přestupků). Proti rozhodnutí okresních 

soudů bylo možné se odvolat k soudům krajským, které zároveň působily jako 

prvoinstanční soudy pro přečiny a zločiny v trestním řízení. Posledním článkem 

soustavy byl vyšší soudní a kasační dvůr. Typickým znakem civilní procesu v této době 

byl formalismus. Hlavním cílem civilního procesu bylo vydání formálně bezvadného 

rozsudku, zásada materiální pravdy tak ustoupila do pozadí. Řízení v první a druhé 

instanci bylo ovládáno zásadou ústnosti, zatímco ve třetí instanci bylo řízení písemné. 

Další změnou bylo zavedení povinného zastoupení advokátem v řízení před krajskými 

soudy, což ztěžovalo přístup k soudní ochraně zejména chudým vrstvám obyvatelstva.  

Československá republika, vzniklá v roce 1918, pomocí recepčních norem 

převzala téměř celé rakouské zákonodárství, čímž byla zajištěna právní kontinuita 

s rakouským právním řádem. Důsledkem však byl právní dualismu, kdy na území 

českých zemí platily předpisy rakouské, kdežto na území Slovenska a Podkarpatské 

Rusi předpisy uherské. Za účelem sjednocení právního řádu bylo zřízeno tzv. unifikační 

ministerstvo a práce na sjednocení procesního práva započaly již v roce 1922. Snahy o 
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unifikaci však přerušila Mnichovská dohoda a následně 2. světová válka. Jediná oblast 

civilního procesu, kterou se podařilo nově kodifikovat, byla úprava řízení nesporného, 

která byla provedena zákonem č. 100/1939 Sb. o základních ustanoveních řízení 

nesporného. Zbylá oblast civilního procesu se dále řídila převzatými rakouskými 

předpisy, které, s určitými obměnami, platily až do roku 1951. 

V období let 1948-1989 byl přerušen kontinuální vývoj českého civilního 

procesu. Důvodem proto toto přerušení právní kontinuity bylo přijetí právních předpisů, 

které byly značně ovlivněny sovětským právem. Příkladem je zákon o zlidovění 

soudnictví z roku 1948, který zavedl institut soudců z lidu, občanský soudní řád z roku 

1950 a také občanský soudní řád z roku 1963. Tyto zákony přinesly novou úpravu 

civilní procesu, která se v mnohém odlišovala od původní úpravy rakouské. Základním 

východiskem této nové úpravy byla konstrukce občanského soudního řízení jako 

jednotného řízení, což se projevilo sjednocením úpravy řízení sporného a řízení 

nesporného. Tento přístup vedl k deformaci nesporného řízení, zejména z důvodu 

aplikace zásady dispoziční a projednací v tomto druhu řízení. Za vedoucí zásadu 

v civilní procesu byla považována zásada materiální pravdy, pomocí které stát 

ospravedlňoval státní intervence do řízení. Obecně byla pravomoc soudu velmi 

omezena, jelikož některé věci, na nichž měl stát zvláštní zájem, byly z pravomoci soudu 

zcela vyloučeny.  

Po roce 1989 zůstal v platnosti občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., avšak 

prošel řadou novelizací, jejichž cílem bylo především modernizovat občanský soudní 

proces a přizpůsobit jeho podobu požadavkům právního státu. V roce 2014 nabyl 

účinnosti zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, který reagoval na 

kompletní rekodifikaci soukromého práva, zejména na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, a převzal úpravu nesporných řízení a některých zvláštních řízení 

(například řízení o rozvodu manželství). Obsahem občanského soudního řádu tak 

zůstala pouze úprava řízení sporných. Vztah mezi občanským soudním řádem a 

zákonem o zvláštních řízeních soudních je založen na principu subsidiarity, kdy 

občanský právní řád představuje předpis obecný.  
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2. Civilní proces 

 

Žaloba, jakožto základní procesní úkon žalobce adresovaný soudu, uvádí do 

chodu občanské soudní řízení. Zároveň je také prvním bodem, kde se setkává právo 

hmotné s právem procesním a tím pádem i nezbytně vztah hmotněprávní se vztahem 

procesněprávním. Považuji proto za vhodné zmínit se nejprve krátce o samotném 

civilním procesu, v jehož rámci se žaloba uplatňuje. 

Civilní proces, jako určitý právní postup, je samostatným, zvláštním 

procesním odvětvím. Lze jej definovat jako „soubor právních vztahů vznikajících v 

důsledku postupu soudu a dalších procesních subjektů při poskytování ochrany 

soukromoprávním a některým jiným právním vztahům.“10 Z počátku byly spory mezi 

stranami řešeny svépomocí. Bylo tedy věci každého, jehož subjektivní právo bylo 

porušeno nebo ohroženo, aby se o jeho ochranu postaral sám vlastními prostředky. 

S rozvojem společnosti se postupně začala objevovat snaha státní moci prosadit 

monopol na nalézání a ochranu práv a ujmout se tak prosazování a zajišťování právního 

řádu. Základním prostředkem k prosazování práva se stalo řízení před zvláštním 

orgánem státu, tedy soudní proces. Soudní proces byl ve svých počátcích jednotný a 

teprve postupem času se začal diferencovat. Tímto vznikly jednotlivé druhy soudního 

řízení, a to řízení trestní, správní, ústavní a civilní. Ani samotný civilní proces však 

nezůstal jednotný a taktéž se člení na jednotlivé druhy, mezi které patří řízení nalézací, 

řízení vykonávací, řízení insolvenční, rozhodčí řízení a řízení zajišťovací. 

- Řízení nalézací je druh civilního procesu, v rámci kterého soud buď 

zjišťuje, co je právem, anebo právo vytváří. Nalézací řízení bývá dále členěno na řízení 

sporné a nesporné. 

- Řízení vykonávací se uplatní v případě, že povinnost uložená 

pravomocným rozsudkem nebyla dobrovolně splněna. Cílem vykonávacího řízení je 

vynutit splnění povinnosti, tedy zajistit výkon práva i proti vůli toho, komu byla uložena 

povinnost k plnění. 

                                                           
10 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, s. 34. ISBN 

978-80-7502-077-2 
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- Insolvenční řízení slouží k rozhodování o úpadku a jeho řešení. 

Zvláštností tohoto řízení je, že v sobě obsahuje jak prvky řízení nalézacího, tak i řízení 

vykonávacího. 

- Řízení zajišťovací slouží k předběžnému zajištění práva nebo jeho 

výkonu v případě jeho ohrožení.  

- Řízení rozhodčí (arbitrážní) je způsob mimosoudního řešení sporů, kdy 

místo soudů rozhodují nezávislí a nestranní rozhodci. Řízení před rozhodcem bývá 

využíváno při řešení majetkových sporů na základě dohody stran. 

Jak bylo řečeno výše, nalézací řízení se člení na řízení sporné a nesporné. 

Sporné řízení, jak již jeho název napovídá, má povahu sporu, a to sporu o existenci či 

neexistenci vzájemných práv a povinností mezi dvěma stranami. Ze své podstaty jde 

tedy o řízení kontradiktorní, kdy proti sobě vždy stojí dvě strany s rozličnými zájmy. 

Typické pro sporné řízení je, že vyhrát může vždy jen jedna strana, jelikož vítězství 

jedné strany znamená prohru strany druhé. Podle § 90 občanského soudního řádu se tyto 

strany označují jako žalobce a žalovaný. Jedná se o tzv. první definici účastníků řízení. 

Poměrně často se lze ve sporném řízení setkat se situací, kdy na jedné či dokonce na 

obou stranách stojí více subjektů. Takovéto subjekty však nikdy nesmí stát mezi 

žalobcem a žalovaným, ale vždy musí patřit k jedné z těchto dvou stran. Je tak například 

možné, aby straně žalované stáli dva žalobci. Situace, kdy na jedné ze stran je více 

subjektů se nazývá procesní společenství a k jeho vzniku může dojít již podáním 

žaloby, kdy na straně žalobců nebo na straně žalované je označeno více účastníků. Není 

však vyloučeno, aby procesní společenství vzniklo až během řízení, například 

přistoupením dalšího účastníka do řízení dle ustanovení § 92 odst. 1 OSŘ nebo 

spojením věcí. V praxi rozeznáváme dva druhy procesního společenství. Prvním z nich 

je samostatné procesní společenství upravené v ustanovení § 91 odst. 1 OSŘ, které zní: 

„Je-li žalobců nebo žalovaných v jedné věci několik, jedná v řízení každý z nich sám za 

sebe“. V rámci samostatného společenství jsou tak účastníci stojící na stejné straně na 

sobě vzájemně nezávislí. Opačná situace je v případě nerozlučného procesního 

společenství, které je upraveno v ustanovení § 91 odst. 2 OSŘ. V rámci tohoto 

společenství jsou úkony učiněné jedním účastníkem závazné i pro ostatní účastníky, 

stojící na stejné straně sporu. Z tohoto důvodu je třeba souhlasu všech účastníků na 
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stejné straně sporu v případě činění dispozičních úkonů, jako je například uzavření 

smíru či zpětvzetí žaloby.  

Otázku věcné legitimace účastníků sporného řízení, čili to, zda jsou účastníci 

skutečnými nositeli tvrzeného subjektivního oprávnění nebo povinnosti, posuzuje soud 

teprve v průběhu řízení samotného. Nedostatek věcné legitimace tak není překážkou pro 

účastenství ve sporu. Nicméně tento nedostatek se v konečném důsledku projeví 

zamítnutím žaloby. I přes případný nedostatek věcné legitimace, existující od počátku 

řízení, jsou obě strany nositeli všech procesních práv a povinností, které jim podle 

zákona z titulu účastníků sporného řízení příslušejí. Mezi povinnosti, které zákon 

účastníkům ukládá, je povinnost tvrzení a povinnost důkazní, tedy tvrdit rozhodné 

skutečnosti a na jejich podporu navrhnou soudu vhodné důkazy. Nesplnění této 

povinnosti bude znamenat neunesení břemena tvrzení a důkazního břemena a povede ke 

ztrátě sporu. Jsou to tedy právě účastníci, kteří nesou odpovědnost za to, co je v řízení 

prokázáno.  

Sporné řízení je tím druhem řízením, ve kterém se uplatňuje žaloba, jakožto 

konkrétní podnět adresovaný soudu, pomocí kterého jedna strana žádá o ochranu svého 

práva a iniciuje tak zahájení řízení. O tom, kdo bude účastníkem sporného řízení, 

rozhoduje žalobce, kdy podáním žaloby sám sebe staví do procesní role žalobce, a toho 

proti komu, žalobu podává, staví do pozice žalovaného. Pro sporné řízení je typická 

zásada dispoziční, což znamená, že sporné strany mají možnost disponovat s řízením a 

s předmětem řízení. Z této zásady vyplývá žalobcova možnost vzít žalobu zpět a 

zabránit tak dalšímu pokračování v řízení, stejně tak jako možnost svůj žalobní návrh 

v průběhu řízení měnit. Další zásadou uplatňovanou ve sporném řízení, je zásada 

projednací, kdy soud během řízení přihlíží pouze k tomu, co mu sporné strany 

předložily a bere v potaz pouze důkazy, které strany na podporu svých tvrzení navrhly. 

V převážné většině je ve sporném řízení vydáváno deklaratorní rozhodnutí, tedy 

rozhodnutí, které potvrzuje právo nebo právní poměr mezi stranami.  

 Řízení nesporné se od sporného řízení odlišuje hned v několika ohledech. 

Především sporné řízení nemá povahu sporu o právo, strany v něm tedy nemají 

postavení vzájemných protivníků. Cílem nesporného řízení tak není vyřešit právní spor 

mezi stranami, ale upravit právní poměr do budoucna, tak aby k případnému sporu 
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nemohlo vůbec dojít. Rozdílný je i způsob zahájení řízení. Zatímco sporné řízení je 

možné zahájit pouze na základě návrhu účastníka, nesporné řízení může být zahájeno i 

bez návrhu. O zahájení řízení bez návrhu rozhoduje soud usnesením a řízení je zahájeno 

okamžikem jeho vydání. Některá z nesporných řízení je však možné zahájit pouze na 

základě návrhu. Půjde o řízení, u kterých tak stanoví zákon č. 292/2013 Sb., o 

zvláštních řízení soudních. Návrh na zahájení řízení v takovém případě lze podat 

v jakékoliv formě, kterou připouští ustanovení § 42 OSŘ, avšak u některých řízení je 

umožněno podat návrh na zahájení řízení i ústně do protokolu. Účastníci nesporného 

řízení nenesou důkazní břemeno, neboť za zjištění skutkového stavu je odpovědný soud. 

Řízení je ovládáno zásadou oficiality11 a zásadou vyšetřovací12 a je v něm patrný 

veřejný zájem na jejich průběhu, což se projevuje aktivnější rolí soudu v průběhu řízení. 

Nesporné řízení zpravidla končí vydáním konstitutivního rozhodnutí, které zakládá 

práva a povinnosti mezi stranami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Zásada oficiality znamená, že soud zahajuje řízení z důvodu ochrany zájmu společnosti sám i bez 

návrhu. 

12 Podle zásady vyšetřovací nese sám soud odpovědnost za shromáždění všech důkazů potřebných ke 

zjištění skutkového stavu. 
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3. Žalobní právo 

 

V civilním procesu je žaloba považována za základní dispoziční úkon 

žalobce, neboť právě tímto žalobcovým úkonem je zahájeno sporné řízení. 

Prostřednictvím žaloby se žalobce obrací na soud a uplatňuje tak své právo na soudní 

ochranu a současně tím dochází k přechodu subjektivního práva hmotného do oblasti 

práva procesního. Listina základní práv a svobod v článku 18 odst. 1 stanoví: „Petiční 

právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo 

sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, 

návrhy a stížnostmi.“ Uskutečněním tohoto petičního práva je žalobní právo, neboli 

právo obrátit se na soud a žádat od něj ochranu skutečných nebo domnělých 

subjektivních práv. V důsledku uplatnění žalobního práva dochází k zahájení řízení a 

také ke vzniku procesněprávních vztahů mezi subjekty řízení. Tyto nově vzniklé 

procesněprávní vztahy jsou nezávislé na vztazích hmotněprávních. S možností obrátit se 

na soud je nezbytně spjata povinnost soudu poskytnout ochranu tomu, kdo se jí domáhá, 

a to za předpokladu, že tato ochrana patří do pravomoci soudu. Právo domáhat se 

soudní ochrany přitom náleží každému. Z tohoto důvodu není možné žalobní právo 

pokládat za právo subjektivní. Naopak je nutné na něj nahlížet jako na všem danou 

možnost žádat o výkon soudnictví, kdy tato žádost o výkon soudnictví směřuje proti 

státu. Ve své podstatě je tedy žalobní právo právem veřejným.  

Žaloba je v moderním právu považována za obecný prostředek, jehož 

prostřednictvím je možné domáhat se ochrany jakéhokoliv práva u soudu. V minulosti 

však pohled na žalobu a žalobní právo nebyl stejný jako ten dnešní, naopak byl mnohdy 

velmi odlišný. V průběhu historie se tak objevilo několik různých teorií, které se snažily 

najít odpovědi na otázky, kdo může žalovat, za jakých podmínek tak může činit a 

s jakou nadějí na úspěch. Odpovědi na tyto otázky se staly předmětem tzv. žalobního 

práva. Otázkou žaloby a žalobního práva se nauka občanského práva procesního začala 

podrobněji zabývat teprve počátkem 19. století a to zejména v souvislosti se studiem 

žaloby římského práva. 

Za nejstarší z teorií žalobního práva je možné považovat teorii 

materiálněprávní. Tato teorie vyvinula tezi, podle které hmotné právo a žalobní právo 
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tvoří jednotu. V rámci této teorie bylo žalobní právo považováno za pouhé vývojové 

stádium hmotného práva. Aby se hmotné právo do této své fáze dostalo, muselo nejprve 

dojít k jeho porušení. Právo žalovat tak ve své podstatě nebylo ničím jiným než pouhým 

projevem tohoto porušeného hmotného práva. Mezi hlavními představiteli a zastánci 

této teorie je nutné zmínit především významného německého právníka a nejznámějšího 

představitele historické právní školy Friedricha Carla von Savignyho. Savigny se po 

vlivem římského práva přikláněl k názoru, že každému hmotnému právu přísluší 

konkrétní druhy žalob, pomoci kterých se uplatňuje jeho ochrana. Dle Savignyho se 

otázka žaloby stává aktuální teprve v okamžiku, kdy je hmotné právo porušeno. Ve 

svých myšlenkách tedy vycházel z úzké spojitosti mezi porušením hmotného práva a 

žalobou a v žalobě viděl prostředek, který spojuje soukromé a procesní právo. Žalobní 

právo má dle něj nikoliv veřejnoprávní, nýbrž soukromoprávní charakter. Důvodem pro 

tento názor je zřejmě způsob jakým dle Savignyho žalobní právo vzniká. Tedy fakt, že 

žalobní právo je považováni za právo vznikající v důsledku porušení práva soukromého. 

Jiný stoupenec této teorie, J. C. Haase13, viděl soukromoprávní charakter žalobního 

práva především v tom, že žaloba není ve své podstatě ničím jiným než projevem vůle 

soukromé osoby obrátit se s žádostí o ochranu svého práva na státní orgán. Za právo 

soukromoprávní považovala žalobní právo i značná část československých teoretiků. 

Například profesor Václav Hora považoval žalobní právo za neoddělitelnou součást 

práva soukromého a nikoliv za samostatné veřejné oprávnění oddělené od 

soukromoprávního nároku. 

Ne zřídka se ovšem stává, že se na soud obrací i osoby, kterým žádné 

subjektivní hmotné právo nesvědčí. Neshledá-li soud v průběhu řízení na straně žalobce 

žádné subjektivní právo, vyvstává poté otázka, o co se v tomto případě žaloba vlastně 

opírala, když dané subjektivní právo vůbec neexistovalo. Materiálněprávní teorie si 

s odpovědí na tuto otázku poradit neuměla, což byl důvod, pro který byla kritizována. 

Oponenti této teorie jí vyčítali především to, že za předmět sporu považuje samotný 

materiální nárok. Předmětem sporu má podle jejich názoru být procesní nárok žalobce, 

pomocí nějž se domáhá svého práva u soudu. 

                                                           
13 Johann Christian Hasse (1779 – 1830) - německý právník, romanista a germanista  
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S výše uvedenými nedostatky materiálněprávní teorie se pokusila vypořádat 

dualistická teorie. Základním předpokladem této teorie je štěpení žalobního práva na 

dvě samostatné složky. První z těchto složek je materiálněprávní nárok, který je obsažen 

v žalobě a vyplývá ze subjektivního práva. Druhou složku pak představuje nárok 

veřejnoprávní, kterým se rozumí nárok na právní ochranu tohoto subjektivního práva ze 

strany státní moci. Přínos dualistické teorie je spatřován především v tom, že toto 

štěpení žalobního práva bylo významným krokem, který napomohl rozpoznat samotnou 

podstatu žalobního práva a žaloby a přispěl tak ke konstituování procesního práva 

jakožto samostatného veřejnoprávního odvětví práva 

Teorie, která se vydala cestou úplného oddělení žaloby od materiálního práva, 

byla teorie abstraktního žalobního práva. Na žalobní právo je v této teorii nazíráno jako 

na právo na poskytnutí ochrany. Jelikož je tato ochrana práv poskytována státem a jeho 

orgány má žalobní právo výlučně veřejnoprávní povahu. Ve výsledku je tedy žalobní 

právo právem na vydání soudního rozhodnutí, aniž by pro jeho existenci bylo podstatné, 

jestli hmotné právo skutečně existuje. Takovéto pojetí žalobního práva mělo nutně za 

následek zpřetrhání jakékoliv souvislosti žalobního práva se subjektivním právem. 

V rámci teorie abstraktního žalobního práva je také významná otázka vůči komu toto 

žalobní právo vlastně směřuje. Odpovědi na tuto otázku jsou různé. Podle některých 

teoretiků žalobní právo směřuje proti státu. Jiní zase zastávají názor, že směřuje proti 

soudu nebo proti žalovanému, Ať již žalobní právo směřuju vůči komukoliv, je jisté že 

v pojetí teorie žalobního práva není ničím jiným než pouhou možností obrátit se na soud 

a žádat poskytnutí ochrany.  

Další z teorií, a to teorie konkrétního žalobního práva, se opět snaží najít 

souvislost mezi subjektivním hmotným právem a procesním právem a docílit tak 

spojení hmotněprávních a procesněprávních předpokladů žaloby v jedno právo. 

Výsledkem této snahy bylo formulování žalobního práva jako „nároku na právní 

ochranu“. Touto teorií se zabývali například němečtí právníci Konrad Hellwig a Adolf 

Wach, kteří ji i podrobně propracovali. Nárok na soudní ochranu ovšem nebyl 

koncipován tak, aby mu odpovídalo jakékoliv soudní rozhodnutí. Naopak za splnění 

určitých podmínek mu mělo odpovídat kladné a žalobě vyhovující rozhodnutí. Nárok na 

právní ochranu byl v rámci této teorie chápán jako procesní právo veřejnoprávní 

povahy, které směřuje vůči státu. V souvislosti s učením o nároku na právní ochranu se 
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v rakouském civilním právu vyvinul pojem „Klagsvoraussetzungen“ neboli 

předpoklady žaloby. Těmito předpoklady se rozumí určité podmínky, které musí být 

splněny, aby mohlo dojít k realizaci nároku na právní ochranu. Tyto předpoklady jsou 

jak procesněprávní povahy, tak i povahy hmotněprávní. Hmotněprávní předpoklad je 

představován existencí subjektivního hmotněprávního nároku. Procesními předpoklady 

je právní subjektivita stran, tedy jejich způsobilost být účastníkem řízení, a existence 

právního zájmu na poskytnutí ochrany. Stejně jako většina teorií, našla i tato teorie své 

odpůrce. Předmětem kritiky byla zejména otázka, zda je možné vůbec mluvit o právu na 

vydání příznivého rozhodnutí. Problém byl spatřován zejména v tom, že samotné 

vydání rozhodnutí závisí na řadě okolností, které v době podání žaloby nemusí být 

účastníkům ani soudu známy a vyjdou najevo až během řízení. Tyto okolnosti pak 

mohou významně ovlivnit konečné rozhodnutí soudu. Jako příklad je možné uvést 

situaci, kdy se teprve v průběhu řízení ukáže, zda se žalobci podaří unést důkazní 

břemeno a prokázat, tak svá tvrzení. Případné neunesení důkazního břemene je 

bezesporu okolností, která velkou měrou ovlivňuje výsledek řízení. 
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4. Žaloba 

 

Již od nepaměti byly vztahy mezi lidmi poznamenány střetem zájmů, ke 

kterým mezi nimi docházelo. Vznik těchto vzájemných střetů zájmů byl způsoben 

určitou mírou nejistoty o vzájemných právech a povinnostech, která mezi danými 

subjekty panovala. Aby mohl být takový spor s úspěchem vyřešen, je zapotřebí 

existence třetí nezávislé osoby, kterou je zpravidla soud. Ve sporném řízení je 

prosazování soukromých práv vyhrazeno sporným stranám. Soud tak zahájí řízení 

pouze na návrh jedné ze stran. Řízení zahájí soud sám jen v případech, kde je 

převažující veřejný zájem na vydání rozhodnutí, což je případ některých řízení dle 

zákona o zvláštních řízeních soudních. Zahájení řízení pouze z podnětu žalobce je 

jedním z projevů zásady dispoziční, která se ve sporném řízení uplatňuje. Tento podnět 

se nazývá žalobou a je jednou z procesních podmínek, která musí být splněna, aby soud 

mohl jednat ve věci samé. Platí tedy, že bez žaloby není civilního procesu, což 

vyjadřuje i německé sousloví „ohne Klage kein Civilprozess“. 

Žalobu je možné definovat jako: „základní dispoziční úkon žalobce, kterým se 

zahajuje řízení sporné a pomocí kterého se žalobce obrací na soud a uplatňuje tak své 

právo na soudní ochranu.“14 Kromě toho, že žaloba je jedním z projevů dispoziční 

zásady, je zároveň i projevem práva na soudní ochranu, resp. práva na spravedlivý 

proces. Povinností státní moci je zajistit, aby se všichni mohli domáhat svého práva 

stanoveným postupem u nezávislého a nestranného soudu, tak jak jim to přiznává čl. 36 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Z výše uvedeného vyplývá, že k podání 

žaloby je tedy oprávněn zásadně kdokoliv, s výjimkou samotného soudu. Žalobce 

podává žalobu za tím účelem, aby ze strany soudu došlo k přezkoumání jím tvrzeného 

nároku, a to jak po stránce skutkové, tak i po stránce právní. A aby následně v závěru 

řízení bylo soudem rozhodnuto, zda je tento žalobcův nárok odůvodněn či nikoliv. 

Podaná žaloba tak směřuje především proti soudu. Je běžné, že každému právu jedné 

osoby odpovídá povinnost osoby druhé. Nejinak tomu je i v oblasti civilního práva, kdy 

právu žalobce obrátit se na soud, musí nutně odpovídat povinnost soudu se žalobou 

                                                           
14 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, str. 125. ISBN 978-80-7380-571-5. 
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zabývat a následně o ní rozhodnout. Pomocí žaloby se však žalobce obrací zároveň i 

žalovaného, který dle žalobcova tvrzení porušuje či ohrožuje jeho subjektivní právo. 

Toto se ale děje prostřednictvím soudu. Z tohoto důvodu je to právě soud, kdo se stará o 

doručení žaloby žalovanému. Podáním žaloby a jejím doručením žalobci vzniká 

trojstranný procesní vztah mezi žalobcem, žalovaným a soudem. Veškeré další procesní 

úkony žalobce během řízení směřující proti žalovanému, musí být napříště uskutečněny 

výhradně prostřednictvím soudu. 

 Okamžikem, kdy se žaloba dostane do dispozice soudu, dochází k zahájení 

řízení. Překážkou pro zahájení řízení není, pokud žaloba obsahuje vady. Povinností 

soudu totiž je, zabývat se každou žalobou, třebaže nesplňuje zákonem stanovené 

náležitosti, nejsou splněny podmínky řízení nebo žaloba nemá oporou ve věcném právu. 

Ke zkoumání, zda jsou splněny zákonem stanovené procesní podmínky, dochází již 

v rámci zahájeného řízení. Zahájením řízení dochází k přeměně původní hmotněprávní 

reality v souhrn tvrzení účastníků sporu. Ze skutku, který se má stát předmětem řízení si 

však žalobce úmyslně vybírá jen ta fakta, která jsou dle jeho názoru podstatná pro jeho 

úspěch ve věci. Ve svém vlastním zájmu jedná obdobně i žalovaný. Poměrně často se 

tak stává, že skutková tvrzení uvedená v žalobě jsou zkreslená anebo dokonce nejsou 

vůbec v souladu s realitou. I taková žaloba je základem pro další soudní jednání a 

rozhodování.  Soudu potom náleží nelehký úkol, a sice vybrat si z účastníky tvrzených 

skutečností, ty, které podkládá za prokázané a které jsou dle něj podstatné pro 

rozhodnutí věci. Žalobní tvrzení a rozsudek tak sice vycházejí z hmotně právní reality, 

za určitých okolností se však může nastat situace, že ji nebudou plně vystihovat. 

Okamžikem vydání rozsudku se výrok definitivně osamostatňuje od objektivní 

skutečnosti a jako výsledek sporu se sám stává právním důvodem, následkem čehož 

původní kauza ztrácí na významu. K opačnému názoru však dospěl Nejvyšší soud, 

podle nějž v případě zrušení rozhodnutí, na jehož základě bylo již plněno, dochází 

k bezdůvodnému obohacení jen v případě, že povinnost k plnění dle hmotného práva 

neexistovala. Podstatné tak podle Nejvyššího soudu není to, zda byl rozsudek zrušen, 

nýbrž to, zda měla osoba podle hmotného práva povinnost plnit. 15 

 

                                                           
15 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3113/2007.  
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Každá žaloba by měla obsahovat určité složky, které ji dostatečně 

individualizují a umožňují tak bezpečné určení její totožnosti. Ohledně toho, jaké složky 

musí žaloba obligatorně obsahovat, nepanuje úplná shoda. Nicméně literatura za 

obligatorní považuje převážně tyto složky:  

- Strany (účastníci) řízení 

- Předmět žaloby 

- Žalobní důvod 

a) Strany (účastnící) řízení 

Bez účastníků řízení, tedy osob, které mají zásadní vliv na průběh řízení, není 

civilní soudní řízení možné. Aby mohli účastníci svými procesními úkony ovlivňovat 

průběh řízení, přiznává jim zákon práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným 

na řízení nenáleží. Mezi tato práva patří především oprávnění ke změně žaloby, jejímu 

zpětvzetí, uzavření smíru, uznání nároku a v neposlední řadě také možnost podání 

opravných prostředků. Účastnící řízení jsou si v řízení rovni, což ukládá soudu 

povinnost zajistit stranám stejné procesní možnosti k uplatnění jejich práv. Zejména jim 

musí být dovoleno jednat před soudem ve své mateřštině, přednášet před soudem své 

návrhy, navrhnout důkazy k prokázání svých tvrzení či vyjádřit se ke všem důkazům a 

okolnostem, které během řízení vyjdou najevo. Občanský soudní řád účastníky 

sporného řízení označuje jako žalobce a žalovaného. Tato definice účastníků byla 

zavedena novelou občanského soudního řádu, která byla provedena zákonem č. 30/2000 

Sb. Do té doby zákon umožňoval použití obdobných pojmů navrhovatel (žalobce) a 

odpůrce (žalovaný). Změnou v označení účastníků sporného řízení bylo především 

sledováno posílení rozlišení mezi řízením sporným a řízením nesporným, kdy právě 

účastníci nesporného řízení jsou v zákoně č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních 

soudních v ustanovení § 6 odst. 2 definováni jako navrhovatel a ti, které zákon za 

účastníky označuje (tzv. druhá definice účastníků řízení) nebo dle ustanovení § 6 odst. 1 
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jako navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být jednáno (tzv. třetí 

definice účastníků řízení).16 

Jak bylo napsáno výše, náleží účastníků během řízení stejná práva a 

povinnosti. Aby účastníci řízení mohli tyto práva a povinnosti účinně vykonávat, je 

třeba, aby již v žalobě byli přesně a řádně označeni. Jen v takovém případě je totiž soud 

schopen účastníkům garantovat rovné postavení a jejich práva od začátku řízení. 

Označit v žalobě účastníky řízení je povinností žalobce. Ten tak musí v žalobě sám sebe 

označit jako žalovaného a osobou, proti které žaloba směřuje, tedy osobu, která podle 

žalobcova mínění porušuje nebo ohrožuje jeho subjektivní právo, označit jako 

žalovaného. Jelikož má sporné řízení povahu sporu mezi stranami není přípustné, aby 

jedna ze stran nebyla žalobou přesně označena. Není například možné, aby v důsledku 

neoznačení žalovaného bylo vedeno řízení proti neznámé osobě.  

  Účastníci řízení jsou jedním ze základních prvků žaloby, který ji blíže 

konkretizuje a individualizuje. Z tohoto důvodu by v ideálním případě v průběhu celého 

řízení měla identita účastníků zůstat totožná a nemělo by docházet ke změně v jejich 

osobách. Ne vždy je však toto možné a v průběhu řízení mohou nastat situace, které 

změnu v osobě účastníků vyžadují, neboť by bez ní nemohlo řízení dále pokračovat. 

Občanský soudní řád na tyto situace pamatuje a připouští tak tři možné situace, při 

kterých může dojít ke změně v osobách účastníků řízení. Mezi tyto zákonem předvídané 

situace patří záměna účastníků (§ 92), universální sukcese (§ 107), singulární sukcese (§ 

107a) 

- Záměna účastníků řeší situace nedostatku věcné legitimace na straně účastníků 

řízení. Jejím smyslem je zabránit zastavování řízení, v situacích kdy je možné 

tento nedostatek odstranit změnou okruhu původních účastníků. Pokud se tak 

v průběhu řízení ukáže, že původní žalobce, popřípadě žalovaný není sám ani ve 

spojení s jiným účastníkem věcně legitimován, je možné jeho nahrazení novým 

                                                           
16 Jako první definice účastníků řízení je označována definice uvedená v ustanovení § 90 OSŘ. Druhá 

definice účastníků řízení obsažená v ustanovení § 6 odst. 2 ZŘS má částečně delegující povahu, neboť 

ohledně účastníků odlišných od navrhovatele odkazuje na jednotlivá ustanovení ZŘS, která účastníky 

v konkrétních řízeních přesně označují. Tato druhá definice účastníků řízení má přednost před definicí 

v ustanovení § 6 odst. 1, která se tak bude aplikovat pouze v případech, kdy se na účastenství nepoužije 

definice účastníků dle ustanovení § 6 odst. 2 ZŘS. 
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věcně legitimovaným účastníkem. Původní věcně nelegitimovaný účastník 

z řízení vystoupí a na jeho místo nastoupí účastník nový. Záměna účastníků je 

však připuštěna jen během řízení v prvním stupni, v odvolacím řízení tak již 

k záměně účastníků dojít nemůže. Záměna účastníků se děje na návrh jednoho 

z účastníků, se kterým musí vyslovit souhlas všichni ostatní účastníci. Záměna 

se taktéž neobejde bez přivolení soudu a souhlasu nového žalobce, který má do 

řízení vstoupit (souhlas nového žalovaného není přirozeně vyžadován). Není-li 

některá z těchto podmínek splněna, nemůže dojít k záměně účastníků a soud 

bude muset v řízení pokračovat s původními nelegitimovanými účastníky. To 

však bude mít negativní vliv na výsledek řízení, neboť v důsledku chybějící 

věcné legitimace dojde k zamítnutí žaloby. V případě, že soud záměnu účastníka 

povolí, a do řízení tak vstoupil nový žalobce, stává se účastníkem řízení od 

okamžiku právní moci rozhodnutí, kterým byla záměna povolena. Tento nově 

přistoupivší účastník pak není nikterak vázán úkony svého předchůdce, 

následkem čehož celé řízení začíná od počátku.  

- Universální sukcese je změna v osobě účastníků, ke které dochází v případě 

přechodu práv nebo povinností na jinou osobu. Občanský soudní řád tento 

způsob změny účastníků upravuje v § 107. Především půjde o případy, kdy 

původní účastník ztratí způsobilost být účastníkem. Fyzická osoba ztrácí 

způsobilost být účastníkem řízení okamžikem smrti, právnická osoba 

okamžikem svého zániku. Ztratí-li některý z účastníků způsobilost být 

účastníkem řízení, je povinností soudu posoudit, zda je možné pokračovat 

v řízení s právním nástupcem tohoto účastníka. Pokud toto dle názoru soudu 

možné není, je nutné řízení zastavit. V případě, že zde je osoba, která může 

jakožto procesní nástupce dosavadního účastníka pokračovat v řízení, vstoupí do 

procesních práv a povinností svého předchůdce.  

- Singulární sukcese, upravená v § 107a občanského soudního řádu reaguje na 

situace, kdy v průběhu řízení dojde k nějaké hmotněprávní změně, například 

k prodeji věci, která je předmětem sporu. Nový nabyvatel práva nebo povinnosti 

pak může vstoupit do řízení namísto původního účastníka. Na rozdíl od sukcese 

univerzální zde tedy nedochází ke ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení. 
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K singulární sukcesi může dojít pouze na návrh žalobce a za předpokladu, že 

soud tuto změnu v okruhu účastníků připustí. Aby soud tomuto návrhu vyhověl, 

je třeba prokázat, že nastala právní skutečnost, se kterou zákon spojuje převod 

nebo přechod práv a povinností na jinou osobu. Pouhé žalobcovo tvrzení tak 

není dostačující. Další podmínkou, která musí být rovněž splněna, je souhlas 

nového žalobce, který má takto do řízení vstoupit. O návrhu pak rozhodne soud 

usnesením, kdy i v tomto případě platí, že nový účastník musí respektovat stav 

řízení, který tu je v okamžiku jeho vstoupení do řízení.  

b) předmět žaloby 

Druhou nepostradatelnou složkou žaloby je její předmět. Předmět žaloby je 

určován tzv. žalobním nárokem, což je žalobou vymezený nárok, kterého se žalobce 

vůči žalovanému v žalobě domáhá. Předmět žaloby je určen především jejím petitem. K 

tomu, aby byl předmět žaloby co možná nepřesněji vymezen, však samotný petit 

nemusí postačovat. Z tohoto důvodu považují někteří teoretici za předmět žaloby 

nikoliv jen samotný petit, nýbrž i skutkové okolnosti, ze kterých vyplývá. Formulovat 

žalobní petit je jednou ze základních povinností žalobce a za žádných okolností není 

možné ponechat formulování žalobního petitu na soudu. V určitých případech má 

žalobce možnost na základě jedné právní skutečnosti žádat více různých právních 

nároků. Je tak právo žalobce zvolit si jaký právní nárok a v jakém rozsahu bude žalobou 

uplatňovat. S tímto právem žalobce však nezbytně souvisí jeho povinnosti přesně 

vyjádřit svůj požadovaný žalobní nárok tak, aby nemohla vzniknout pochybnost o tom, 

čeho se žalobou domáhá. 

c) Žalobní důvod 

Poslední složkou žaloby je žalobní důvod, označovaný též jako právní důvod 

žaloby. Žalobním důvodem je hmotněprávní poměr, ze kterého žalobce vyvozuje svůj 

nárok uplatňovaný u soudu. Je při tom potřeba, aby vyplýval ze žalobcem tvrzených 

skutečností. U některých žalob však může dojít k situaci, kdy žalobním důvodem 

nebude celý právní poměr, nýbrž jen určité právní důsledky, které z něj vyplývají. 

Samotný právní poměr se v těchto případech označuje jako právní základ žaloby. Jako 

příklad lze uvést žalobu na vrácení daru. Právním základem takové žaloby je samotné 

darování a žalobní důvod je představován konkrétním důvodem, na základě kterého 
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žalobce žádá navrácení daru. Žalobce nemá povinnost v žalobě provádět právní 

kvalifikaci tvrzených skutečností, ani odkazovat na konkrétní ustanovení zákona, o 

které svůj požadovaný nárok právně opírá. Právní kvalifikace je totiž úkolem soudu. Pro 

soud tak jsou především důležité žalobcem tvrzené skutečnosti, ze kterých lze následně 

právní kvalifikaci vyvodit. Ze stejného důvodu není ani žalobcovou povinností výslovně 

právní důvod své žaloby uvádět. I přesto je ovšem vhodné, má-li žalobce o právním 

důvodu své žaloby alespoň nějakou představu, jelikož mu již samotná představa 

žalobního důvodu napoví, jaké skutečnosti jsou pro žalobu relevantní a jaké by tedy měl 

v žalobě uvést. 

 

4.1. Náležitosti žaloby 

 

Zákonné náležitosti žaloby jsou stanoveny tak, aby žaloba 

identifikovala řízení v takové míře, která umožní další postup a naplnění smyslu řízení. 

Každá žaloba musí obsahovat obecné náležitosti, které musí obsahovat jakékoliv podání 

adresované soudu, a náležitosti zvláštní. Občanský soudní řád zakotvuje náležitosti 

žaloby v § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1. Mezi náležitosti žaloby patří: 

a) Označení soudu 

Označení soudu patří mezi základní náležitosti žaloby. Žalobce tím dává 

najevo, jaký soud považuje za příslušný, popřípadě jakému soudu má být žaloba 

postoupena, v případě, že ji u tohoto příslušného soudu nepodává. Označení soudu má 

důležitý význam také v případech, kdy občanský soudní řád dává žalobci možnost zvolit 

si mezi více místně příslušnými soudy, tedy v případech tzv. místní příslušnosti dané na 

výběr17. Právě tímto označením soudu provádí žalobce výběr příslušného soudu, 

následkem čehož je jeho možnost volby vyčerpána. Pokud žalobce neoznačí soud, 

kterému je žaloba určena, má se za to, že je určena soudu, u něhož byla podána.  

 

 

                                                           
17 § 87 OSŘ 
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b) Označení účastníků 

Občanský soudní řád výslovně stanoví, jakými údaji mají být účastníci 

identifikováni. Především je třeba účastníky identifikovat uvedením jejich jména, 

příjmení a bydliště. Zákon výslovně nestanovuje povinnost uvádět v žalobě rodná čísla 

účastníků, i přesto však bývá žalobci často uváděno. Důvodem je především snadnější 

identifikaci účastníků a také snaha předcházet záměně účastníka s osobou stejného 

jména a příjmení, popřípadě i bydliště. Má-li být účastníkem právnická osoba, musí být 

identifikována pomocí její obchodní firmy nebo, v případě právnických osob 

nezapsaných v obchodním rejstříku, pomocí jejího názvu. Dále je třeba uvést sídlo a 

identifikační číslo. Identifikační číslo je třeba uvést i v případě sporu vyplývajícího 

z podnikatelské činnosti fyzické osoby. Případná absence identifikačního čísla je sice 

dle § 79 odst. 1 občanského soudního řádu vadou žaloby, nicméně pokud je ale 

žalovaný i přes absenci identifikačního čísla v žalobě dostatečně určitě označen, nemůže 

být tato vada dle judikatury důvodem pro odmítnutí žaloby podle § 43 odst. 2 

občanského soudního řádu, neboť nebrání v pokračování řízení.18 Stát, jakožto účastník, 

musí být označen svým názvem. Nesmí chybět ani uvedení příslušné organizační 

složky, která je oprávněna za stát v řízení vystupovat. Touto příslušnou organizační 

složkou je zejména Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo jiná 

organizační složka podle zákona č. 2019/200 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích. Je-li účastníkem obec nebo vyšší územní samosprávný 

celek, je potřeba je označit názvem a sídlem obecního úřadu nebo úřadu nejvyššího 

územního samosprávného celku. V případě, že účastníka zastupuje advokát, notář či 

patentový zástupce, musí být tento zástupce v žalobě taktéž uveden.  

c) Označení věci 

Označení věci znamená, že žalobce označí uplatňovaný nárok, jde-li o plnění, 

nebo označí právo, jehož ochrany se domáhá. Zpravidla je však možné označení věci 

vyvodit i z žalobcem vylíčených skutečností. 

 

 

                                                           
18 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 2003, sp. Zn. 7 Cmo 588/2001. 
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d) Vylíčení rozhodujících skutečností 

Povinností žalobce je uvést v žalobě rozhodující skutečnosti, tedy skutečnosti 

nutné k tomu, aby si soud mohl ujasnit, o čem a na jakém základě má rozhodnout. Jako 

skutečnosti se označují „jedinečné předměty a jevy vnějšího světa, jejich vnitřní 

vlastnosti, zákonitosti a vztahy.“19 Žalobce tyto skutečnosti vyjadřuje pomocí 

popsaného skutkového děje. Soud však od žalobce neočekává, že svůj nárok v žalobě 

právně kvalifikuje, jelikož právní posouzení provádí až soud. To je vyjádřeno zásadou 

iura novit curia, neboli soud zná právo. V případě, že i přesto žalobce právní posouzení 

v žalobě uvede, není jím soud vázán a věc si, nezávisle na právním posouzení 

provedeném žalobcem, posoudí sám. Žalobce by měl dbát na to, aby jím uvedená 

skutková tvrzení byla úplná a logicky na sebe navazovala. Zejména je důležité, aby 

žalobce uváděl pouze ty skutečnosti, které jsou pro daný případ relevantní. Vylíčení 

rozhodných skutečností se může dít i zprostředkovaně odkazem na listinu, kterou 

žalobce k žalobě připojí.20 Vylíčením rozhodujících skutečností plní žalobce jednu ze 

základních povinností plynoucí mu ze zásady projednací, a to povinnost tvrzení. Tuto 

povinnost by měl žalobce splnit už v samotné žalobě. V případě, že tak neučiní, je 

možné skutková tvrzení doplnit i v rámci přípravy jednání, v přípravném řízení nebo 

během ústního jednání a to do okamžiku než nastane koncentrace řízení. S povinností 

tvrzení se úzce pojí povinnost důkazní, čili povinnost žalobce uvádět důkazy na 

podporu svých tvrzení. 

e) Označení důkazů  

Stejně jako povinnost tvrzení, vyplývá i povinnost důkazní z již zmíněné 

zásady projednací. Občanský soudní řád tuto povinnost žalobci ukládá v ustanovení § 

101 odst. 1 písm. b) a § 120. Žalobce je tak povinen označit důkazy na podporu 

vylíčených rozhodujících skutečností. Důkazy by měly být navrženy tak, aby již ze 

samotného textu žaloby jasně vyplývalo, co má být těmito navrženými důkazy 

prokázáno. Forma přípustných důkazů není zákonem podrobně upravena a za důkaz tak 

mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. V praxi se zejména bude 

                                                           
19 SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy občanského práva procesního. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, 

s. 60. ISBN 80-86861-33-3. 

20 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2003, sp. Zn. 29 Cdo 1089/2000. 



34 
 

jednat o výslech svědků, znalecký posudek, listinné důkazy či výslech účastníků. Jsou-li 

navržené důkazy takové povahy, že je možné jejich přiložení k žalobě, měl by tak 

žalobce učinit. Důkazy je důležité přesně označit tak, aby mohly být soudem hned 

provedeny. Navrhuje-li například žalobce výslech svědka, musí být v žalobě uvedeno 

jeho jméno, příjmení a adresa, tak aby ho soud mohl k výslechu předvolat. Dále je 

vhodné navrhované důkazy uvádět systematicky za skupinou tvrzení, které danými 

důkazy mají být prokázány. Na skutečnosti, které se účastníkovy nepodaří pomocí 

navržených důkazních prostředků prokázat, se hledí jako by neexistovaly. To se ovšem 

netýká shodných tvrzení účastníků, skutečností, které není před soudem třeba 

dokazovat, nebo skutečností, ohledně nichž je stanovena právní domněnka. Nejsou-li 

potřebné důkazy označeny v žalobě, může žalobce důkazní povinnost splnit až v rámci 

přípravy jednání, v přípravném jednání nebo při ústním jednání. Opět se tak musí stát 

nejpozději do okamžiku koncentrace řízení.  

f) Žalobní petit 

V neposlední řadě musí být obsahem každé žaloby i žalobní návrh, který 

určuje o čem má soud ve věci samé jednat a rozhodnout. Žalobní petit by měl vyplývat 

ze skutečností uvedených v žalobě a měl by být formulován přesně, určitě a 

srozumitelně. Kromě samotného žalobního návrhu, mohou být součástí žaloby i další 

návrhy, jako například návrh na vydání předběžného opatření nebo návrh na zajištění 

důkazů. K samotnému žalobnímu petitu blíže v kapitole č. 7.  

g) Podpis žalobce 

Kromě vlastnoručního podpisu žalobce se podpisem rozumí i zaručený či 

uznávány elektronický podpis uvedený v elektronickém podání účastníka. Po novele 

občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb. a od účinnosti zákona č. 300/2008 Sb. o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů nemusí být podání 

účastníka zaslané soudu prostřednictvím datové schránky podepsáno. Přístup do datové 

schránky účastníka je možný jen pomocí přístupového kódu, který by měl znát pouze 

samotný uživatel datové schránky. To by mělo zajistit dostatečnou identifikaci osoby 

činící podání přes datovou schránku. 

d) Datum sepsání žaloby 
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4.2. Podání žaloby 

 

Žaloba je jedním z procesních úkonů účastníků, směřující vůči soudu. Řadí se 

mezi dispoziční úkony, tedy úkony, pomocí kterých účastnící disponují s řízením nebo s 

jeho předmětem. Účastnící mohou svá podání činit jakoukoliv formou, kterou zákon 

připouští. Přípustnou formu těchto úkonů upravuje občanský soudní řád v § 42. Podání 

je tak možné činit písemně, a to v listinné nebo v elektronické podobě, nebo telefaxem. 

Účastník může listinné podání doručit soudu buď prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb, nebo osobě do podatelny. Osobní podání učiněné na 

podatelně soudu má určité výhody, mezi které patří zejména okamžité získání potvrzení 

o zahájení řízení v podobě podacího razítka na stejnopisu žaloby, který si žalobce 

ponechává. Pokud by tak výjimečně došlo ke ztrátě podání, může účastník pomocí 

orazítkovaného stejnopisu snadno prokázat podání žaloby. Při podání žaloby musí být 

soudu předložen dostatečný počet stejnopisů, tak aby žaloba mohla být doručena i 

ostatním účastníkům a jeden stejnopis zůstalo soudu. Je-li více účastníku zastoupeno 

jedním advokátem, je přípustné pro takovéto účastníky předložit pouze jeden společný 

stejnopis. Stejnopis, který zůstává soudu, je následně založen do soudního spisu. Není-li 

žalobcem předložen požadovaný počet stejnopisů žaloby, může soud stejnopisy 

vyhotovit na náklad žalobce. V případě podání učiněného elektronicky není stejnopis 

žaloby vyžadován.  

Ještě před několika málo lety bylo běžné, že písemné podání mělo pouze 

listinnou podobu. Dnes je již situace jiná, a podatelé se na soud stále častěji obracejí v 

elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Důvod proč podatelé 

upřednostňují elektronická podání, je zejména v tom, že tento způsob podání umožňuje 

učinit podání (podat žalobu) i mimo pracovní dobu soudu, a to z jakéhokoliv místa, kde 

je dostupné internetové připojení. Podatel není rovněž omezen otevírací dobou pošty a 

zároveň mu tento způsob podání umožňuje učinit podání těsně před uplynutím 

důležitých lhůt. Učinit podání prostřednictvím veřejné datové sítě lze dvěma způsoby, a 

to buď prostřednictvím emailové zprávy, nebo prostřednictvím datové schránky. Podání 

prostřednictvím emailové zprávy může mít podobu prosté e-mailové zprávy nebo 

zprávy s uznávaným elektronickým podpisem.  
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Žaloba podaná elektronicky či telefaxem vyžaduje písemné doplnění, které 

musí být učiněno do tří dnů. Žalobce musí v této lhůtě předložit originál listiny, 

popřípadě podání shodného znění. Nebude-li žaloba v doplněna, nebude k ní soud 

přihlížet, a to bez toho aniž by žalobce na tuto skutečnost zvlášť upozornil. Je-li tak 

žaloba podána faxem nebo elektronicky je řízení zahájeno dnem jejího dojití soudu, 

ovšem pouze za podmínky, že je ve výše uvedené tří denní lhůtě doplněna. Dle § 42 

odst. 3 elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem a podání 

učiněná prostřednictvím datové schránky předložení originálu nevyžadují. Ke stejnému 

závěru dospěl v minulosti i Ústavní soud ve svém nálezu: „Povinnost stěžovatele 

uvedená v § 42 odst. 3 občanského soudního řádu, tedy písemně doplnit své elektronické 

podání do tří dnů, se nevztahuje na podání v elektronické podobě, jestliže je k němu 

připojen uznávaný elektronický podpis dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 

Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů“21. Písemné důkazy, 

jichž se žalobce v žalobě dovolává, je možné taktéž předložit v listinné i elektronické 

podobě. 

V minulosti občanský soudní řád umožňoval i podání učiněné telegrafem a 

ústní podání do protokolu. Telegrafické podání se však v praxi již přestalo vyskytovat, 

neboť telegrafické služby už nejsou poskytovány. Novelou provedenou zákonem č. 

293/2013 Sb. došlo i k odstranění možnosti učinit podání ústně do protokolu. Tento 

způsob podání je napříště umožněn jen u některých druhů řízení podle zákona o 

zvláštních řízení soudních.  

 

4.3.   Účinky vyplývající z podání žaloby 

 

Nejdůležitějším účinkem podání žaloby je beze sporu zahájení civilního 

řízení. Řízení je zahájeno okamžikem, kdy žaloba došla do dispozice soudu. V případě 

podání učiněného telefaxem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě, je důležitý 

okamžik doručení podání na faxový přístroj soudu, či dodání do datové schránky soudu 

nebo elektronické podatelny. Není tedy podstatné, kdy se pověřený zaměstnanec s 

                                                           
21 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2006, sp. Zn. IV. ÚS 319/05. 
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doručenou písemností skutečně seznámil. Aby se soud podanou žalobou mohl dále 

zabývat a následně o ní rozhodnout, musí být splněny procesní podmínky, stanovené 

občanským soudním řádem, mezi které patří: 

a) Podmínky řízení na straně soudu 

- Pravomoc soudu 

- Příslušnost soudu 

b) Podmínky řízení na straně účastníků 

- Způsobilost být účastníkem řízení 

- Procesní způsobilost 

- Plná moc zástupce 

c) Věcné podmínky 

- Existence žaloby 

- Splnění poplatkové povinnosti 

d) Negativní podmínky 

- Překážka litispendence 

- Překážka rei  iudicatae 

Ke splnění těchto podmínek soud dle ustanovení § 103 OSŘ přihlíží kdykoliv 

v průběhu řízení. Případně zjištěné nedostatky procesních podmínek musí být soudem 

odstraněny. Není-li možné nedostatek procesních podmínek odstranit, musí být řízení 

zastaveno.  

Se zahájením řízení zákon spojuje řadu dalších důležitých právních účinků, 

které se dělí na účinky procesněprávní a hmotněprávní a které trvají po celou dobu 

řízení až do jeho pravomocného ukončení. 
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4.3.1. Procesněprávní účinky 

 

Hlavním procesněprávním účinkem podání žaloby je vznik procesněprávního 

vztahu mezi žalobcem a soudem. Procesněprávní vztah je vztah upravený předpisy 

občanského práva procesního vznikající v průběhu civilního procesu mezi jeho 

stranami. Se vznikem tohoto vztahu souvisí povinnost soudu doručit žalobu 

žalovanému. Současně s doručením žaloby soud pravidla žalovaného vyzve, aby se 

k žalobě vyjádřil. Doručením žaloby žalovanému vzniká trojstranný procesní vztah 

mezi žalobcem, žalovaným a soudem, který je pro sporné řízení typický. Na vznik 

tohoto vztahu nemá vliv skutečnost, zda mezi stranami existuje či neexistuje vztah 

hmotněprávní. Obsahem procesněprávního vztahu jsou procesní práva a povinnosti. 

Základní povinností soudu je starat se o hospodárný postup v řízení, postupovat v řízení, 

i když jsou účastníci nečinní, a vydat rozhodnutí ve věci samé, popřípadě jiné 

rozhodnutí, kterým se řízení končí. Pokud by soud tuto svou povinnost nesplnil, šlo by o 

odepření spravedlnosti, neboli denegatio iustitiae. Zahájením řízení vnikají určitá 

procesní práva a povinnosti také účastníkům. Zde je nutné zmínit především § 18 

občanského soudního řádu, ze kterého vyplývá právo účastníků na rovné postavení 

v průběhu řízení, čemuž odpovídá povinnost soudu zajistit účastníkům stejné možnosti 

k uplatnění jejich práv. Účastnící mají především právo jednat ve svém mateřském 

jazyce a provádět dispoziční procesní úkony, které spočívají například v podání žaloby, 

vymezení předmětu řízení v petitu žaloby, v možnosti žalobu během řízení měnit nebo 

vzít zpět, uzavřít smír či podat opravný prostředek. Mezi další práva účastníků patří 

právo na doručování listin, především žaloby a rozsudku, a to do vlastních rukou. 

Povinností účastníků je starat se o proces, neboli vyvíjet určitou procesní aktivitu a 

poskytovat součinnost soudu. Nesplnění procesních povinností může mít pro účastníka 

negativní následky, a to například ve formě neúspěchu ve sporu (v případě neunesení 

důkazního břemene) nebo v podobě rozsudku pro zmeškání (nesplnění povinnosti 

dostavit se k soudu). 

Dalším neméně důležitým procesněprávním účinkem podané žaloby je vznik 

překážky litispendence neboli překážky věci zahájené. To znamená, že zahájené řízení, 

brání tomu, aby ve stejné věci mezi stejnými účastníky probíhalo další řízení u téhož 

soudu nebo u soudu jiného. O této překážce se občanský soudní řád výslovně zmiňuje v 
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ustanovení § 83. O tentýž předmět řízení se bude jednat v případě, jestliže tentýž nárok 

nebo stav vymezený v žalobním petitu vyplývá ze stejných skutkových tvrzení. Co se 

týče stejné totožnosti účastníků, bylo Nejvyšším soudem judikováno, že pro zachování 

jejich totožnosti není podstatné, zda mají tito účastníci v různých řízeních rozdílné 

procesní postavení.22 Pokud je dána překážka věci zahájené, musí být řízení zastaveno. 

Judikatura zastává názor, že zastaveno by mělo být řízení později zahájené.23 S ohledem 

na zásadu hospodárnosti a rychlosti řízení se však v takovém případě jeví jako lepší 

řešení vzájemná dohoda mezi soudy, kdy zastaveno by následně mělo být řízení, v němž 

doposud nebylo provedeno tolik zásadních úkonů. 

Okamžikem podání žaloby a zahájením řízení se zaktivuje další zásada, a to 

zásada perpetuatio fori. V důsledku toho po celou dobu řízení trvá příslušnost soudu, u 

něhož bylo řízení zahájeno. Takový soud je příslušný k rozhodnutí ve věci i přesto, že 

se v průběhu řízení změnily okolnosti, které jsou významné pro určení věcné nebo 

místní příslušnosti. Zásadu by bylo možné prolomit například pomocí delegace za 

podmínek stanovených v ustanovení § 12 občanského soudního řádu.  

V některých případech dává občanský soudní řád žalobci možnost výběru 

mezi více místně příslušnými soudy. Kromě obecného soudu (tedy soudu místně 

příslušného dle bydliště žalovaného) je tak k projednání věci příslušný i soud jiný. 

Příslušným tak může být například i soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé 

pracoviště. Podáním žaloby provádí žalobce výběr soudu, který se má žalobou zabývat 

a tím dochází k vyčerpání žalobcova práva volit mezi více příslušnými soudy. 

 

4.3.2. Hmotněprávní účinky 

 

Podání žaloby vyvolá i jisté účinky v oblasti práva hmotného. K těmto 

účinkům patří zachování lhůt v případech, kdy zákon podmiňuje existenci hmotného 

práva jeho uplatněním u soudu v určité lhůtě. To je vyjádřeno i v § 648 občanského 

zákoníku, který stanoví, že pokud věřitel během promlčecí lhůty uplatní své právo u 

orgánu veřejné moci, promlčecí doba po dobu řízení neběží. V důsledku zahájení řízení 

                                                           
22 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2009, sp. Zn. 28 Cdo 786/2008. 

23 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2008, sp. Zn. 30 Cdo 3145/2006. 
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dochází tedy k jejímu stavění. Z tohoto důvodu nemůže po zahájení řízení dojít ke 

skončení běhu promlčecích lhůt. Stavění promlčení lhůty je však podmíněno tím, že 

účastník v zahájeném řízení řádně pokračuje a úmyslně ho neprotahuje. Je-li žaloba 

podána, ačkoliv již bylo právo promlčeno, přihlédne soud k této skutečnosti, pouze 

pokud účastník uplatní námitku promlčení. Po zahájení řízení nemůže rovněž dojít ani k 

prekluzi práva, bylo-li toto právo v dané prekluzivní lhůtě u soudu uplatněno. Aby byly 

promlčecí a prekluzivní lhůty zachovány, je třeba, aby k zahájení řízení došlo 

nejpozději posledním dnem těchto lhůt.  Účinky spojené se zahájením řízení trvají po 

celou dobu řízení až do jeho pravomocného ukončení. Je přitom zcela nepodstatné, 

jakým způsobem je řízení ukončeno. Může jít o rozhodnutí ve věci samé, uzavření 

smíru nebo zastavení řízení. V případě postoupení věci jinému soudu nebo příslušnému 

orgánu, zůstávají účinky spojené se zahájením řízení taktéž zachovány. 

 

4.4. Doručení žaloby žalovanému 

 

Je-li u soudu podána žaloba, je jednou z povinností soudu doručit ji ostatním 

účastníkům. Toto doručení musí proběhnout do vlastních rukou účastníků. Seznámit 

žalovaného s žalobou může však i sám žalobce a to tak, že žalovanému zašle stejnopis 

žaloby.  Občanský soudní řád mu tuto možnost dává v ustanovení § 79 odst. 3. Pokud 

žalobce této možnost využije, nebude to však mít vliv na povinnost soudu postarat se o 

doručení žaloby žalovanému. Písemnosti, které je potřeba doručit do vlastních rukou se 

doručují na adresu pro doručování. Není-li žalovaný na této adrese zastižen, bude mu 

zanechána výzva k vyzvednutí písemnosti. Doručovaná písemnost pak bude po dobu 

deseti dnů uložena u provozovatele poštovních služeb, nebo v případě, že její doručení 

zajišťuje soud, u okresního soudu, v jehož obvodu se nachází místo doručení. 

V případě, že si žalovaný písemnost v dané desetidenní úložní lhůtě nevyzvedne, 

nastane fikce doručení, podle které se písemnost považuje desátým dnem úložní lhůty 

za doručenou. Pro fikci doručení tak není nijak podstatné, zda se žalovaný o uložení 

písemnosti skutečně dozvěděl či nikoliv. Žaloby, které byly doručeny fikcí, se dříve 

vracely soudu a zakládaly se do spisu. Po novele účinné od 1. 7. 2009 je možné jejich 

vhození do poštovní schránky žalovaného (ledaže sám soud vhození do poštovní 
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schránky vyloučí). Cílem této změny je zvýšit pravděpodobnost, že se žalovaný 

s žalobou seznámí.  

Kromě výše uvedeného způsobu doručení ustanovení § 50e OSŘ umožňuje 

doručení žaloby i prostřednictvím účastníka nebo je zástupce. Žalobce tak může požádat 

soud, aby ho pověřil doručením žaloby žalovanému. Na základě tohoto pověření ji pak 

může doručit žalovanému buď na jeho adrese pro doručování, nebo kdekoli jinde, kde 

jej zastihne. Přijetí písemnosti musí být žalovaným potvrzeno. Pokud však žalovaný 

odmítne žalobu převzít nebo se žalobci nepodaří jej zastihnout, je doručení neúčinné a 

soud by žalobu musel doručit znovu předepsaným postupem. Obecně ovšem tento 

způsob doručování není v praxi moc využíván.  

 

4.5. Vady žaloby 

 

Kvalita žaloby má bezprostřední vliv na průběh samotného řízení a každá její 

vada či nedostatek způsobí prodloužení řízení. Žaloba bez vad ušetří soudu práci s 

vyzíváním žalobce k odstranění vad a nedostatků. Stejně tak ušetří čas i samotnému 

žalobci, jelikož nebude nucen žalobu doplňovat či opravovat. Je možné tedy říci, že jak 

kvalitní je žaloba, tak kvalitní bude i průběh řízení. Zájmem žalobce také je, aby řízení 

probíhalo plynule, efektivně a aby bylo v rozumné době vydáno konečné rozhodnutí ve 

věci. Jednání u soudu má být v souladu se zásadou hospodárnosti, připraveno tak, aby 

bylo možné rozhodnout již při prvním nařízeném jednání. Tento požadavek je vyjádřen 

v § 114a OSŘ a jde o jeden ze stěžejních principů civilního procesu. Předseda senátu 

má v souladu s tímto principem postupovat tak, aby první jednání ve věci bylo dobře 

připraveno, tak aby při něm nenastaly nepředvídatelné situace. Jedním z předpokladů 

dobře připraveného jednání je i přehledná, kompletní a se všemi náležitostmi podaná 

žaloba. V případě, že je žaloba neurčitá, nesrozumitelná nebo nemá všechny zákonem 

stanovené náležitosti, je úkolem předsedy senátu postarat o to, aby byla žaloba doplněna 

nebo opravena. Postup soudu v takovém případě upravuje § 43 OSŘ. Toto ustanovení je 

velmi důležití, neboť úzce souvisí s povinností žalobce tvrdit rozhodné skutečnosti (§ 

101 odst. 1 písm. a) a s povinností důkazní (§ 101 odst. 1 písm. b a § 120 odst. 1). 

Nejsou-li tyto povinnosti ze strany žalobce řádně splněny, není možné provést 



42 
 

důkladnou přípravu jednání a následně rozhodnout při jediném jednání. Zákon tak dává 

soudu možnost donutit žalobce, aby svou povinnost splnil a soud tak mohl efektivně 

postupovat v řízení. Především u žaloby, jakožto návrhu na zahájení řízení, pak platí, že 

jestliže je soud nedůsledný a neopraví její vady a začne tak následně projednávat žalobu 

neúplnou, povede to k nízké efektivitě řízení a také k jeho prodloužení. Naopak čím 

důslednější soud při odstraňování nedostatků je, tím menší je pravděpodobnost, že 

nastane potřeba odročit jednání.  

Při posuzování nově podaného návrhu na zahájení řízení se lze v praxi soudů 

setkat s tzv. „pravidlem 5 P“.24 Předseda senátu, vyšší soudní úřední nebo asistent 

soudce se tak zaměří na splnění pěti podmínek. První z těchto podmínek je podmínka 

podání návrhu u příslušného a pravomocného soudu, dále platí, že musí být zaplacen 

soudní poplatek, není-li od něj žalobce osvobozen. Další podmínkou je splnění ostatních 

podmínek řízení. Poslední podmínkou pak je bezvadnost podání, kterým se řízení 

zahajuje. V případě, že pravidlo „posledního P“ není dodrženo, má soud k dispozici již 

výše zmíněné ustanovení § 43 OSŘ. 

Obsahuje-li žaloba takové vady, které ji činí neprojednatelnou, musí soud 

přikročit k odstranění vad žaloby. Neprojednatelná žaloba je taková žaloba, jejíž vady a 

nedostatky brání v pokračování řízení. Jde zejména o vady spočívající v nejasnosti 

ohledně toho, kdo má být účastníkem řízení, o jakém žalobním návrhu má být 

rozhodnuto a na základě jakých skutečností. S neprojednatelností žaloby nelze 

zaměňovat její důvodnost. K závěru, zda je žaloba důvodná či nikoliv (zejména zda je 

dána aktivní a pasivní legitimace účastníků) dospěje soud až na konci řízení a to 

zpravidla až po provedení dokazování a hodnocení věci po stránce skutkové. Na první 

pohled nedůvodná žaloba, tak nemůže být důvodem pro výzvu k odstranění vad a 

následnému odmítnutí žaloby. Nedůvodná žaloba, tedy žaloba postrádající věcnou 

legitimaci se naopak projeví jejím zamítnutím, což je, na rozdíl od odmítnutí, 

rozhodnutí ve věci samé, tvořící překážku věci rozsouzené. Soud může žalobce vyzvat k 

opravě nebo doplnění žaloby i tehdy, nejde-li o vadu, která brání v pokračování řízení. 

Neopravení takové vady však nebude mít pro žalobce tak vážné důsledky. 

                                                           
24 JIRSA, Jaromír, Karel HAVLÍČEK, Tomáš MOTTL, Bohuslav PETR, Petr VOJTEK a Monika VACKOVÁ. 

Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 4. 2014. Kniha první. Vydání první. Praha: 

Havlíček Brain Team, 2014, s. 312. ISBN 978-80-87109-51-9. 
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4.5.1. Výzva k odstranění vad 

 

K odstranění vad žaloby je žalobce vyzve žalobce předseda senátu, popřípadě 

vyšší soudní úředník nebo asistent soudce a to formou usnesení. K odstranění vad je 

účastníkovy určena přiměřená lhůta. Její délka se musí odvíjet od složitosti 

doplňovaného podání a obvykle činí 15 dnů. Lhůta určená k odstranění vad je lhůtou 

soudcovskou a je tedy případně možné její prodloužení. Výzva k opravě nebo doplnění 

má být formulována jasně, konkrétně a způsobem, který odpovídá právnímu vědomí 

účastníka. Současně by výzva měla účastníkovi poskytnout návod, jakým způsobem má 

své podání upravit. Výzva soudu by měla být formulována tak, aby se co nejvíce 

přizpůsobila konkrétnímu účastníkovi. Tedy aby například zohledňovala úroveň 

účastníkova právního vědomí či to zda je nebo není zastoupen právním zástupcem. 

Zároveň výzva musí obsahovat i poučení o důsledku neodstranění vad. Ve výzvě nesmí 

soud žalobce poučovat o hmotných právech a například mu radit, jak má žalobu správně 

formulovat, aby byla úspěšná. Výzva k odstranění vad podání se doručuje pouze žalobci 

a není proti ní přípustné odvolání, jelikož svou povahou jde o usnesení, kterým se 

upravuje řízení.25  

 

4.5.2. Odstranění vad 

 

Uposlechne-li žalobce výzvu a opraví-li vytýkané vady a nedostatky žaloby, 

nebo alespoň přinejmenším odstraní ty, které jsou překážkou pro pokračování v řízení, 

je možné žalobu v řízení projednat a rozhodnout ve věci samé. V takovém případě se 

uplatní fikce, že žaloba je bez vad již od počátku, tedy ode dne kdy byla u soudu 

podána. To je významné zejména pro běh promlčení lhůty. Hmotněprávní i 

procesněprávní účinky nesprávné nebo neúplné žaloby, jejíž vady byly dodatečně 

odstraněny tak působí již od jejího podání. Vytýkané vady je samozřejmě nutné opravit 

ve  lhůtě určené soudem. 

 

                                                           
25 Srov. § 202 odst. 1 písm. a) OSŘ 
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4.5.3. Následky neodstranění vad 

 

V případě že žalobce žalobu neupraví nebo nedoplní ve stanovené lhůtě nebo 

to neučiní řádně a dostatečně a je-li tento nedostatek překážkou pro pokračování v 

řízení, soud takovou žalobu odmítne a nebude se jí meritorně zabývat. Tato situace 

nastane například, neobsahuje-li žaloba konkrétní nárok nebo údaje o skutečnostech, 

které ho odůvodňují. Dále je-li formulace žalobních nároků nesrozumitelná, rozporná 

nebo není-li zřejmé, komu má být soudem uložena požadovaná povinnost. V důsledku 

takových vad vzniká nedostatek jedné z procesních podmínek, tedy nedostatek úplné 

žaloby. O tomto následku musí být žalobce dle § 43 OSŘ soudem poučen. Pokud žaloba 

obsahuje více samostatných nároků a vady, pro které není možné pokračovat v řízení, se 

týkají pouze jednoho z nich, dojde k odmítnutí žaloby pouze ve vztahu k tomuto 

nároku.  Odmítnutí se děje formou usnesení a žalobce má možnost se proti tomuto 

usnesení odvolat. Odmítnutí žaloby není meritorním rozhodnutím a nevytváří překážku 

věci rozsouzené. Žalobci tak nic nebrání v opětovném podání žaloby. 

To, zda se jedná o vadu, která brání v pokračování řízení, je na úvaze soudu a 

bude tak především záležet na konkrétních okolnostech v daném řízení. Nebyla-li 

žalobcem odstraněna vada žaloby, která však netvoří překážku pro pokračování v řízení, 

může k jejímu odstranění dojít i v průběhu řízení. Takto je například možné doplnit 

další skutkové tvrzení nebo označit další důkazy. K problematice vad žaloby 

spočívajících v nedostatku skutkových tvrzení se v minulosti ve svém usnesení vyjádřil 

i Nejvyšší soud: „Nedostatek potřebných tvrzení představuje vadu žaloby ve smyslu 

ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. jen za situace, že brání pokračování v řízení, tedy jen 

jestliže má za následek, že v žalobě není vymezen předmět řízení po skutkové stránce, a 

to v takovém rozsahu, který neumožňuje jeho jednoznačnou individualizaci (nemožnost 

záměny s jiným skutkem).“26  Je tedy patrné, že při rozhodování o odmítnutí žaloby pro 

její vady by soud měl především přihlížet k tomu, zda se jedná o vadu, pro kterou 

žalobu nelze dále projednat. V případě, že vada nečiní žalobu neprojednatelnou, měl by 

soud pokračovat v řízení a umožnit žalobci tuto vadu zhojit v průběhu řízení.  

 

                                                           
26 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. 30 Cdo 1542/2014 
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5. Druhy žalob 

 

Civilní žaloba může sloužit k ochraně celé řady různorodých porušených či 

ohrožených subjektivních práv. Žaloba tedy může nabývat různých podob a sledovat 

rozdílné cíle. Z tohoto důvodu se v civilním právu procesním rozlišují jednotlivé druhy 

žalob, přičemž existuje více možných hledisek, podle kterých lze žaloby dělit. Jedním 

z těchto hledisek je třídění žalob dle právního záměru, tedy dle cíle, který žalobce 

sleduje. Takové dělení rozeznává žaloby konstitutivní, tedy žaloby směřující k vydání 

rozsudku, který zakládá, mění nebo ruší určitý právní vztah, a žaloby deklaratorní, 

jejichž cílem není nový právní vztah založit, nýbrž jej pouze potvrdit, tedy deklarovat. 

Jiné členění rozlišuje žaloby dle jejich právního důvodu. Toto členění však z důvodů 

ústupu materiálněprávního pojetí žaloby ztrácí na významu. S tím jak ustupuje 

materiálněprávní pojetí žaloby, snižuje se i význam označování jednotlivých žalob dle 

jejich hmotněprávního důvodu. I přes tento fakt, je však označení některých žalob dle 

jejich právního důvodu tak zažité a tradiční, že je nadále používáno. Lze se tak stále 

setkat s označení vlastnických žalob jako žalob reivindikačních27 či negatorních28.  

Zvláštní kategorií žalob jsou pak žaloby procesní. Jejich specifikem je, že 

podkladem pro jejich podání není hmotněprávní skutečnost, jako u jiných žalob, nýbrž 

skutečnost procesněprávní. Tyto žaloby tedy mají svůj původ v právu procesním a 

potřeba jejich podání vzniká až v souvislosti se vznikem sporu v rámci již probíhajícího 

řízení. Jejich cílem není chránit zájem žalobce před zásahy jiné osoby soukromého 

práva. Slouží k ochraně před postupem soudu nebo jiného orgánu, který je v pozici 

soudu (například exekutora). Příkladem procesní žaloby je žaloba o vyloučení věci 

z výkonu rozhodnutí, která se uplatňuje v rámci řízení vykonávacího a exekučního. 

Rozhodnutí o procesní žalobě má poté vliv na průběh řízení, v rámci kterého byla 

žaloba podána. 

                                                           
27 Též označována jako žaloba na vydání věci. Reivindikační žalobou se vlastník věci domáhá jejího 

vydání vůči osobě, která tuto věc neoprávněně zadržuje. 

28 Žaloba, pomocí které se vlastník věci domáhá, aby se žalovaný zdržel zasahování do jeho vlastnického 

práva. 
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Nejčastěji používaným kritériem pro dělení žalob je obsah jejich žalobního 

petitu. Na základě toho, čeho se žalobce prostřednictvím žaloby domáhá, jsou tak 

rozlišovány tyto druhy žalob: 

- Žaloby o osobním stavu 

- Žaloby na plnění, tj. žaloby domáhající se uložení povinnosti žalovanému 

- Žaloby určovací neboli žaloby o určení existence či neexistence subjektivního 

práva nebo právního poměru 

- Žaloby právotvorné, tedy žaloby o založení, změně či zrušení právního poměru 

mezi stranami 

Ve znění účinném do 31. 12. 2013 občanský soudní řád v ustanovení § 80 

uváděl výčet žalob dle žalobního petitu. V tomto ustanovení však uváděl pouze základní 

a nejtypičtější druhy žalob, se kterými se soudy nejčastěji setkávají. Svou povahou se 

jednalo o výčet demonstrativní a bylo tedy možné podat i jiné druhy žaloby než ty, které 

byly výslovně uvedené v daném ustanovení.  

Občanský soudní řád v současnosti již žádný výčet druhů žalob neobsahuje. 

Jelikož ustavení § 80 OSŘ ve znění účinném do konce roku 2013 obsahovalo pouze 

demonstrativní výčet žalob a nijak tedy nelimitovalo žalobce, v tom jaký druh žaloby u 

soudu podají, lze konstatovat, že ani vypuštění tohoto výčtu nebude nikterak omezovat 

okruh žalob, které lze u soudu podat. Výslovně zmíněn zůstal pouze jediný druh žaloby, 

kdy občanský soudní řád v novelizovaném ustanovení § 80 stanovuje podmínky, za 

kterých je možné u soudu uplatnit určovací žalobu. Touto podmínkou je existence 

naléhavého právního zájmu na určení, zda tu určitý právní poměr je nebo není. Význam 

výše uvedeného ustanovení tak spočívá v tom, že zdůrazňuje smysl a účel určovacích 

žalob. A to tím, že tyto žaloby připouští jen v situacích, kde rozhodnutí z těchto žalob 

vzešlá, mohou přinést řešení určité právní situace, bez něhož by soudní ochrana 

porušených či ohrožených právních poměrů nemohla být účinná a úplná.  

Se statusovými žalobami se již můžeme setkat pouze v řízeních, která 

upravuje zákon o zvláštních řízeních soudních. Jelikož ZŘS používá pro podání, jímž se 

zahajuje řízení, pojem návrh a nikoliv žaloba, je vhodnější označení těchto podání spíše 

statusové návrhy. Na základě těchto návrhů soud rozhoduje o statusových věcech, 
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týkajících se fyzických nebo právnických osob a takováto rozhodnutí jsou pak závazná 

pro každého.  

 

5.1. Žaloba na plnění 

 

Žaloba na plnění slouží žalobci jako prostředek k domožení se jednak toho, 

aby soud rozhodl o jeho nároku, tedy deklaroval jeho existenci, a jednak aby 

žalovanému dal příkaz ke splnění tohoto nároku.  

Plnění, kterého se žalobce domáhá, může mít více podob, může tak spočívat v 

povinnosti: 

- něco dát (dare), tato povinnost vzniká například ze smlouvy kupní či darovací 

- něco konat (facere), předmětem je konání, které spočívá v jiné povinnost, než 

něco dát 

- něčeho se zdržet (omittere) nebo  

- v povinnosti něco strpět (pati), která vzniká například z nájemní smlouvy 

Cílem žaloby na plnění je dosáhnout vydání rozsudku, který bude titulem pro 

nařízení výkonu rozhodnutí (resp. exekuce) pro případ, že žalovaný rozsudkem 

uloženou povinnost dobrovolně nesplní. Je tedy zřejmé, že každý rozsudek vydaný na 

základě žaloby na plnění musí být následně nuceně vymožitelný. S tím souvisí 

požadavek na přesnost a jednoznačnost žalobního petitu, tak aby po jeho převzetí do 

výroku soudního rozhodnutí, mohlo následně dojít k nařízení a provedení výkonu 

rozhodnutí.29  

Povinnost žalovaného plnit ovšem není založena až samotným rozsudkem. 

Naopak se musí jednat o povinnost, která žalovanému vyplývá ze zákona, z právního 

poměru nebo z porušení práva. Tedy o plnění, ke kterému byl žalovaný povinen již před 

vydáním rozsudku. Rozsudek vydaný na základě žaloby na plnění je tedy svou povahou 

rozsudkem deklaratorním. 

                                                           
29 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2006, sp. Zn. 33 Odo 85/2006. 
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Žalobami na plnění jsou návrhy, které zpravidla vycházejí z obligačně-

právních závazků mezi účastníky. Příkladem může být požadavek žalobce, aby mu 

žalovaný zaplatil kupní cenu za dodané zboží. Lze sem ovšem řadit i některé žaloby, 

které vychází z vlastnického práva žalobce. Žalobce se například žalobou na plnění 

může domáhat, aby žalovaný vyklidil žalobcův pozemek, který užívá bez právního 

důvodu. Rozhodující pro úspěšnost žaloby je, zda žalobou požadované plnění je 

v souladu s hmotným právem. Tak například předpokladem úspěšnosti žaloby na vydání 

věci je prokázané vlastnické právo k předmětné věci a zároveň i okolnost, že žalovaný 

věc neoprávněně skutečně drží. Tyto dvě podmínky musí být současně splněny 

k okamžiku rozhodnutí soudu. V případě, že chybí některá z výše uvedených podmínek, 

a žalobě z tohoto důvodu není možno vyhovět, zůstává žalobci ještě možnost domáhat 

se náhrady škody proti tomu, kdo věc neoprávněně zadržoval a tím skutečnému 

vlastníkovi způsobil škodu.  

Soud při ukládání jedné z výše uvedených povinností žalovanému vychází 

z obsahu petitu formulovaného žalobcem. Jestliže by žalobce například ponechal výši 

plnění na úvaze soudu, jednalo by se o vadu petitu žaloby, která brání pokračování 

v řízení a kterou je třeba odstranit postupem podle § 43 OSŘ.  Žádá-li žalobce uložení 

povinnosti, která nespočívá v zaplacení peněžité částky, musí v petitu také uvést jeden 

ze způsobu výkonu rozhodnutí uvedený v § 258 odst. 2 OSŘ, tedy vyklizení, odebrání 

věci, rozdělení společné věci nebo provedení prací a výkonů. V případě že ze strany 

žalovaného nedojde k dobrovolnému plnění, je žalobce oprávněn domáhat se nuceného 

výkonu rozsudkem uloženého plnění ve vykonávacím řízení. Bez této možnost by právo 

postrádalo jeden ze svých základních znaků, tedy vykonatelnost. Způsoby vymožení 

uložené povinnosti jsou stanoveny v ustanovení § 258 OŠŘ. V prvním odstavci jsou 

uvedeny způsoby, jakými lze vymoci dobrovolně nesplněné peněžité plnění. Ve druhém 

odstavci je stanoveno, jakými způsoby lze vymoci jinou uloženou povinnost, ať již jde o 

povinnost zdržet se nějakého jednání či nějaké jednání strpět. Třetí odstavec se pak týká 

vymožení rozhodnutí o prodeji zástavy. Zvláštním typem žaloby na plnění je žaloba na 

nahrazení prohlášení vůle, která se uplatní v případě, že se žalovaný již dříve zavázal 

k uzavření smlouvy budoucí a tuto povinnost nesplnil. Rozsudek soudu pak tento 

chybějící projev vůle nahrazuje a není tak třeba nucený výkon rozhodnutí.  

 



49 
 

5.2. Žaloba určovací 

 

Pomocí žaloby na určení se žalobce může domáhat, aby soud určil, zda tu 

určité právo nebo právní vztah je nebo není. Jelikož se určovací žalobou žalobce 

nedomáhá žádného plnění, není předpokládán následný nucený výkon rozhodnutí. 

Určovací žaloby mají především preventivní charakter, neboť určí-li soud autoritativně, 

zda právní poměr či právo mezi stranami existuje nebo nikoliv, postaví tím najisto 

vzájemná práva povinnosti stran. Lze tedy říci, že určovací žaloby jsou zárukou 

odvrácení budoucích sporů účastníků. Podání určovací žaloby není zpravidla 

opodstatněné v případech, kdy lze žalovat na plnění povinnosti. Určovací žaloba tak má 

subsidiární charakter. Došlo-li již k porušení právního vztahu či práva, nebude ani 

zpravidla splněna podmínka naléhavého právního zájmu, neboť v případě porušení 

práva je vhodným způsobem ochrany výlučně žaloba na plnění. V rámci řízení o žalobě 

na plnění pak je jako prejudiciální otázka posuzováno, zda právní vztah nebo právo 

mezi stranami existuje či nikoliv. Soud tedy v rámci prejudiciální otázky řeší stejnou 

otázku, kterou by řešil v případě žaloby určovací. 

 Pokud bychom hledali odlišnost určovací žaloby od žaloby právotvorné, 

najdeme ji v tom, že určení existence právního vztahu je rozhodnutím deklaratorním a 

tudíž má účinky ex tunc. Naproti tomu právotvorná žaloba je charakteristická tím, že 

vede k vydání konstitutivního rozhodnutí s účinky ex nunc. Dle judikatury se žalobou 

požadované určení se nemůže týkat existence či neexistence pouhé právní skutečnosti.30 

Zákon však přesto v některých případech žalobu na určené právní skutečnosti 

umožňuje, příkladem může být žaloba o určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru dle ustanovení § 72 zákoníku práce. Lze tedy shrnout, že žalovat na určení 

existence či neexistence právní skutečnosti je možné pouze v případech, kdy tak zákon 

výslovně dovoluje. Předmětem určení tak bude především právní poměr nebo 

subjektivní právo. Přičemž rozhodnutí o dané věci musí náležet do civilní soudní 

pravomoci soudu. V praxi je možné se nejčastěji setkat s žalobou na určení existence či 

neexistence vlastnického práva, zástavního práva, nájemního poměru či poměru 

pracovního.  

                                                           
30 Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. Zn. III. US 445/06. 



50 
 

Aby mohla být určovací žaloba úspěšná, musí být splněna podmínka 

naléhavého právního zájmu na požadovaném určení na straně žalobce. Naléhavý právní 

zájem je dán v případech, kdy by bez tohoto určení bylo právo žalobce ohroženo, nebo 

kde by se bez tohoto určení stalo nejistým a neurčitým jeho právní postavení v důsledku 

čehož by žalobci hrozilo nebezpečí újmy. Naléhavý právní zájem tak představuje určitý 

způsob právní ochrany poskytovaný tomu, kdo má v řízení o určovací žalobě aktivní 

právní legitimaci.31 Aktivní legitimace však nemusí svědčit pouze osobě, která je 

účastníkem právního vztahu nebo práva, o něž v řízení jde. K podání žaloby na určení 

neplatnosti smlouvy tak je aktivně legitimována i osoba, která sice není účastníkem 

smlouvy, ale případné vyhovění žalobě by mohlo mít příznivý dopad na její právní 

postavení.32 Ke splnění podmínky naléhavého zájmu nepostačí pouhá subjektivní 

nejistota žalobce. Naopak je třeba nejistoty objektivní, která navíc dosáhne určitého 

stupně intenzity. Podmínka naléhavého právního zájmu bude splněna zejména 

v případech, kdy žalobce nemá možnost uplatnit ochranu téhož právního poměru 

prostřednictvím žaloby na plnění. Je povinností žalobce tvrdit naléhavý právní zájem a 

skutečnosti, z nichž vyplývá a zároveň i tvrdit důkazy k jejich prokázání. O této 

povinnosti musí být žalobce řádně soudem poučen. Pokud se žalobci nepodaří prokázat 

naléhavý právní záměr na jím požadovaném určení, povede to k zamítnutí žaloby a tedy 

k žalobcovu neúspěchu. 

 Jednotlivé určovací žaloby můžeme dále rozlišovat podle toho, zda se týkají 

určení právního vztahu nebo určení práva. Další možnost dělení, je dle toho, zda 

směřují k určení existence právního vztahu nebo práva (pak hovoříme o kladném 

určovacím návrhu) anebo, jestli směřují k určení neexistence právního poměru nebo 

práva (záporný určovací návrh). Pravomocný rozsudek o žalobě na určení nevytváří 

překážku věci rozsouzené pro žalobu na plnění, která vychází ze stejného skutkového 

základu, tuto překážku představuje jen ve vztahu k nové žalobě na určení. Opačně však 

platí, že pravomocný rozsudek o žalobě na plnění vytváří překážku věci rozsouzené pro 

řízení o žalobě na určení, která vychází ze stejného skutkového základu.33 To je dáno 

                                                           
31 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3469/2009. 

32 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2015, sp. zn. 14 Cmo 524/2013. 

33 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2011, sp. Zn. 26 Cdo 644/2011. 
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zejména tím, že v rámci žaloby na plnění soud prejudiciálně vyřeší otázku existence či 

neexistence právního vztahu, ze kterého požadované plnění vyplývá. 

 

5.3. Žaloba právotvorná 

 

Označení této žaloby jako právotvorné je odvozeno od účinků, kterých má 

být pomocí žaloby dosaženo. Cílem právotvorných, nebo také konstitutivních žalob, je 

vydání konstitutivního rozhodnutí, kterým soud zakládá, mění nebo ruší právní poměr 

mezi účastníky, nebo jejich vzájemná práva a povinnosti nově upravuje. Na rozdíl od 

žalob na plnění, tak v konstitutivních žalobách není požadováno uložení konkrétní 

povinnosti žalovanému a jejím cílem tedy není vydání exekučního titulu. Odlišnost 

mezi žalobou konstitutivní a určovací spočívá zejména v tom, že rozhodnutí vydané na 

základě konstitutivní žaloby vytváří nový právní vztah a působí tedy konstitutivně, 

zatímco rozhodnutí vydané na základě určovací žaloby je rozhodnutím deklaratorním, 

neboť pouze vyjasňuje již dříve nastolený právní vztah. Založit, změnit nebo zrušit 

právní vztah může soud pouze na základě zákonného ustanovení. Konstitutivní žaloby 

se tak na rozdíl od žalob určovacích neopírají o žalobcův naléhavý nárok, nýbrž přímo o 

ustanovení zákona. Příkladem takového ustanovení je § 724 OZ, které některému 

z manželů umožňuje domáhat se žalobou zúžení společného jmění manželů či jeho 

zrušení. Ustanovení § 765 pak soudu umožňuje, aby provedl vypořádání společného 

jmění manželů v případě, že se na způsobu vypořádání manželé nedohodli. Další případ, 

kdy zákon umožňuje soudu zrušit právní vztah mezi strana je zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví dle ustanovení § 1143 OZ. Rozsudky vydané na základě 

právotvorných žalob působí zásadně ex nunc34, není-li zákonem stanovena působnost ex 

tunc35.  

 

 

                                                           
34 Účinky takového rozhodnutí nastávají až od okamžiku právní moci rozsudku. 

35 V tomto případě účinek nastává zpětně od počátku existence právního vztahu. 
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5.4. Žaloba skupinová 

 

Skupinová, nebo též hromadná žaloba je institut mající původ v americkém 

soudnictví, kde se pro něj používá výraz class action. Do kontinentálních právních řádů 

začala skupinová žaloba pronikat ve 2. polovině 20 století. „Pod pojem „hromadná 

žaloba“ zařazujeme žalobu podávanou v zájmu většího okruhu osob, které mají shodné 

nebo obdobné nároky, avšak nejsou účastníky řízení o nich, i když z výsledku řízení 

mohou potom profitovat.“36 Princip skupinové žaloby tak spočívá v tom, že rozhodnutí 

vydané na jejím základě, není závazné pouze pro samotné účastníky řízení, nýbrž i pro 

další osoby, které se nachází ve srovnatelné právní situaci. Vhodnost této žaloby tak lze 

spatřovat především v případech ochrany zájmů větší skupiny osob.  

Jelikož hromadná žaloba vychází ze zcela odlišného právního systému, než je 

náš kontinentální, přistupuje k ní náš právní řád s opatrností a současná česká úprava 

hromadné žaloby není nikterak obsáhlá a propracovaná. Naopak lze říci, že je zcela 

nedostatečná a nevyhovující, neboť hromadná žaloba v českém civilním právu obecně 

neexistuje a je přípustná pouze na základě zákona. Hromadná žaloba se tak uplatňuje 

především v oblasti ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, nekalé soutěže či 

odpovědnosti za vadné výrobky. Speciální právní úpravu hromadných žalob 

v občanském soudním řádu tedy nenajdeme. Jediná ustanovení, týkající se uplatňování 

hromadných nároků, jsou ustanovení § 83 a § 159a OSŘ, která upravují procesněprávní 

důsledky hromadné žaloby. Tato ustanovení zakotvují překážku litispendence ve věcech 

ochrany proti nekalé soutěži, ve věcech ochrany spotřebitelů, přeměn obchodních 

společností a v dalších věcech stanovených zvláštními právními předpisy, jelikož právě 

v těchto oblastech může docházet k situacím, kdy jeden individuální subjekt svým 

chováním porušuje nebo ohrožuje zájmy větší skupiny osob. Je-li tak v těchto věcech 

podána žaloba, brání překážka litispendence zahájení jiného řízení, na základě žalob 

jiných žalobců podaných proti témuž žalovanému a požadujících z téhož jednání nebo 

stavu stejné nároky. Druhé z výše uvedených ustanovení zavádí závaznost 

pravomocného rozsudku nejen pro samotné účastníky řízení, ale taktéž i pro další 

                                                           
36 WINTEROVÁ, Alena. Hromadné žaloby (procesualistický pohled). Bulletin advokacie. 2008, č. 10. 

s.22. Dostupný z WWW: http://www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2008/BA_08_10.pdf . 

ISSN 1210-6348 

http://www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2008/BA_08_10.pdf
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oprávněné osoby, kterým by svědčily stejné nároky. Tím dochází k rozšíření právní 

moci i na jiné osoby než na účastníky řízení. Tyto další osoby mohou do probíhajícího 

řízení vstoupit jako vedlejší účastníci. Bez ohledu na to, zda tak učiní či nikoliv, budou 

se na ně vztahovat účinky řízení a důsledky rozhodnutí.  
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6. Žaloba a dispoziční zásada 

 

Sporné řízení, jakožto základní druh civilního procesu, je ovládáno zásadou 

dispoziční. V praxi to znamená, že procesní iniciativa je zcela v rukou účastníků sporu. 

To se projevuje možností účastníků disponovat řízením, tedy rozhodovat o tom, zda 

bude řízení vůbec zahájeno, zda v něm bude dále pokračováno, nebo zda zpětvzetím 

žaloby přivodí zastavení řízení soudem. Druhým projevem dispoziční zásady je 

možnost účastníků disponovat předmětem řízení, tedy měnit jeho předmět 

prostřednictvím tzv. dispozičních úkonů účastníků. Disponovat řízením mohou 

účastníci i tak, že omezí nebo naopak rozšíří své návrhy v průběhu řízení. Pomocí 

těchto dispozičních úkonů vykonávají vliv na průběh samotného řízení.  

 

6.1.  Zpětvzetí žaloby 

 

Zpětvzetí žaloby je jedním z dispozičních úkonů žalobce a občanský soudní 

řád jej upravuje v ustanovení § 96. Žalobce tímto procesním úkonem vyjadřuje svou 

vůli nepokračovat v již zahájeném řízení a dává tedy najevo, že netrvá na tom, aby o 

jeho návrhu bylo meritorně rozhodnuto. Stejně jako nikdo nemůže být omezován v 

možnosti obrátit se se svým nárokem na soud, nemůže být ani omezován v dispozici 

s již podanou žalobou. Jedinou limitací tak je možnost vzít žalobu zpět pouze do 

okamžiku právní moci rozhodnutí soudu, kterým se řízení končí. Vezme-li žalobce 

žalobu zpět až po té, co rozhodnutí ve věci nabylo právní moci, je toto zpětvzetí návrhu 

dle ustanovení § 96 odst. 5 OSŘ neúčinné. Nemožnost vzít žalobu zpět po té, co 

rozhodnutí ve věci nabylo právní moci, je dána především tím, že pravomocné 

rozhodnutí už není možné, až na výjimku v podobě mimořádných opravných 

prostředků, zrušit. Zpětvzetí žaloby je jedním z nejfrekventovanějších procesních úkonů 

účastníka a rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žaloby patří mezi 

nejčastější způsoby ukončení sporu. Žalobce může svůj návrh vzít zpět zcela nebo jen 

z části. Například domáhá-li se žalobce žalobou přiznání více nároků, může vzít žalobu 

zpět jen v rozsahu jednoho z požadovaných nároků. Zpětvzetí žaloby nemusí být 

odůvodněné a zároveň nesmí být ničím podmíněno. V případě, že žalobce vezme svůj 
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návrh zpět pouze pod určitou podmínkou, například, že žalovaný vezme zpět svůj 

vzájemný návrh, nebude soud k tomuto zpětvzetí přihlížet. Jelikož zákon nestanoví 

žádné speciální obsahové náležitosti zpětvzetí žaloby, je třeba, aby toto zpětvzetí 

obsahovalo tzv. obecné náležitosti uvedené v ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ.  Zpětvzetí se 

ve většině případů děje písemnou formou, a to buď osobním odevzdáním v podatelně 

soudu nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či datových schránek. 

Poměrně často dochází i k ústnímu zpětvzetí při nařízeném jednání. Může však nastat i 

situace, že žalobce si své zpětvzetí rozmyslí. V takovém případě je odvolání zpětvzetí, 

v souladu s ustanovením § 41a odst. 4 OSŘ, účinné jen tehdy, jestliže toto odvolání 

dojde soudu nejpozději současně se zpětvzetím žaloby. V případě, že na žalující straně 

stojí více žalobců v pozici nerozlučitelných společníků, je potřeba, aby se zpětvzetím 

žaloby všichni tito žalobci souhlasili. Ke zpětvzetí učiněnému pouze jedním žalobcem 

bez souhlasu těch ostatní, nebude soud přihlížet. Poté, co zpětvzetí žaloby dojde soudu, 

musí soud vyzvat ostatní účastníky, tedy účastníky stojící na straně žalované, aby se ke 

zpětvzetí návrhu vyjádřily. Jejich souhlas však není vyžadován v případech, kdy 

žalobce vezme žalobu zpět ještě před zahájením jednání. K vyjádření se ke zpětvzetí 

žaloby bude těmto účastníkům soudem poskytnuta přiměřená lhůta. Za určitých 

okolností může dojít k situaci, že žalovaný má zájem na tom, aby i přes učiněné 

zpětvzetí ze strany žalobce bylo v řízení pokračováno a bylo o něm meritorně 

rozhodnuto. Například z toho důvodu, aby se vztahy mezi ním a žalobcem definitivně 

vyjasnili a nehrozilo tak, že žalobce za několik měsíců podá žalobu znovu. Z toho 

důvodu může žalovaný se zpětvzetím žaloby z vážných důvodů nesouhlasit a domáhat 

se tak toho, aby v řízení bylo pokračováno.37 Zda a jak moc jsou důvody uvedené 

žalovaným vážné a jak moc odůvodňují vyslovený nesouhlas, posuzuje soud. Zákon 

nikterak blíže neurčuje hlediska, z nichž by měl soud při posuzování vážnosti důvodů 

vedoucích k nesouhlasu se zpětvzetím žaloby vycházet. Rozhodující tak pravděpodobně 

budou okolnosti konkrétního případu a povaha uplatňovaného nároku.  

Pokud soud shledá, že nesouhlas žalovaného se zpětvzetím žaloby je 

důvodný, rozhodne usnesením o tom, že zpětvzetí žaloby nebylo účinné. O neúčinnosti 

zpětvzetí soud rozhodne i v případě, že žaloba byla vzata zpět až po právní moci 

                                                           
37 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2003, sp. Zn. 30 Cdo 1171/2002. 
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rozhodnutí ve věci samotné. Proti usnesení o neúčinnosti odvolání je přípustné 

odvolání.  

Dojde-li soud k závěru, že nesouhlas účastníků není založený na vážných 

důvodech, řízení zastaví. V usnesení o zastavení řízení by však soud měl vždy uvést, 

proč důvody účastníků nepovažoval za vážné. Výrok takového usnesení pak může znít 

například takto „Řízení se podle § 96 odst. 2 o. s. ř. zastavuje pro úplné zpětvzetí 

žaloby“.38 Bez dalšího soud zastaví řízení v případě, že zpětvzetí žaloby bylo podáno 

dříve, než začalo jednání (§ 96 odst. 4 OSŘ), jelikož v takovém případě se souhlas 

ostatních účastníků nevyžaduje. Pokud došlo pouze k částečnému zpětvzetí žaloby, 

soud zastaví řízení jen zčásti a to v rozsahu zpětvzetí návrhu. Proti usnesení o zastavení 

řízení je přípustné odvolání. Nárok uplatněný žalobcem ovšem zpětvzetím žaloby 

nezaniká, jelikož zastavením řízení nedošlo k meritornímu rozhodnutí ve věci.  

V budoucnu je tak možné návrh uplatnit znovu. 

 Došlo-li ke zpětvzetí žaloby až poté, co bylo vydáno rozhodnutí, které však 

ještě nenabylo právní moci, musí soud vedle rozhodnutí o zastavení řízení rozhodnout 

také o zrušení rozhodnutí a to v rozsahu zpětvzetí. Vezme-li žalobce žalobu zpět až po 

vydání rozhodnutí soudem prvního stupně, měl by rovněž případně podat i odvolání 

proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Pokud by totiž ostatní účastníci projevili vážný 

nesouhlas se zpětvzetím žaloby a toto zpětvzetí by z tohoto důvodu bylo neúčinné, 

pravděpodobně by mezi tím žalobci uplynula lhůta k podání odvolání, jelikož zpětvzetí 

žaloby nemá na běh této lhůty vliv. 

 

6.2. Změna žaloby 

 

Žalobu, jejímž podáním se zahajuje řízení, je žalobce oprávněn změnit. Jde o 

další dispoziční úkon žalobce, který je upraven části třetí OSŘ v ustanovení § 95. 

Definovat změnu návrhu je obtížné, neboť hranice mezí tím, co je změnou návrhu a co 

ještě nikoliv je v některých případech nejasná. Nejvyšší soud ve svém rozsudku 

                                                           
38 JIRSA, Jaromír, Karel HAVLÍČEK, Tomáš MOTTL, Bohuslav PETR, Petr VOJTEK a Monika 

VACKOVÁ. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 4. 2014. Kniha II. Vydání 

první. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, s. 100. ISBN 978-80-87109-51-9.  
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definoval změnu návrhu takto: „Změnou návrhu ve smyslu ustanovení § 95 o. s. ř. se 

zejména rozumí změna spočívající v tom, že žalobce na základě stejného skutkového 

základu požaduje stejné plnění ve větším rozsahu, než se domáhal v návrhu (jde o tzv. 

rozšíření návrhu), na základě stejného skutkového základu požaduje jiné plnění, např. 

místo uložení povinnosti k nepeněžitému plnění se domáhá zaplacení peněžité částky, na 

základě stejného skutkového stavu požaduje místo splnění povinnosti vydání určujícího 

plnění, ale na základě jiného skutkového stavu, než ho vylíčil v návrhu, a to buď zcela 

nového, nebo doplněného o další rozhodující skutečnosti, na základě jiného skutkového 

stavu požaduje jiné plnění“.39 O změnu žaloby naopak nepůjde v případech, kdy 

žalobce pouze doplňuje skutečnosti, které nemají za následek změnu skutkového 

základu, tedy předmětu řízení.  

Žalobce by si měl vždy pečlivě rozmyslet, jakou žalobu podá a jak vymezí 

předmět řízení, jelikož každá změna v předmětu řízení či okruhu účastníku může mít 

negativní vliv na průběh řízení a může znamenat i oddálení končeného rozhodnutí. 

Změna žaloby tak může především ovlivnit plynulost řízení. Žalobce by také měl vědět, 

že změna žaloby není čistě v jeho rukou, neboť k ní je potřeba souhlas soudu, který tak 

má možnost návrh na změnu žaloby zamítnout. Změnu žaloby může žalobce učinit buď 

písemně, nebo ústně při samotném jednání. Je-li návrh na změnu žaloby podán 

v průběhu řízení a je-li soudem povolen, vyhlásí soud usnesení o povolení změny 

žaloby a dál pokračuje v jednání o změněné žalobě. Pokud ale došlo ke změně žaloby 

při jednání, na kterém některý z účastníků nebyl přítomen, je potřeba mu změněnou 

žalobu doručit do vlastních rukou. Stojí-li na straně žalované více účastníků v pozici 

nerozlučitelných společníku, je potřeba aby se změnou žaloby vyjádřili všichni tito 

žalobci souhlas, v opačném případě nebude soud ke změně žaloby přihlížet. Stejně tak 

jako u zpětvzetí žaloby, je i odvolání změny žaloby možné, jen pokud toto odvolání 

dojde soudu nejpozději současně se změnou žaloby. Obsahové náležitosti změny žaloby 

jsou stejné jako náležitosti pro jakékoliv podání adresované soudu. Řídí se tedy 

ustanovením § 42 odst. 4 OSŘ. O podaném návrhu na změnu žaloby musí soud vždy 

rozhodnout, pokud by tak nečinil, šlo by o závažnou procesní vadu. 

                                                           
39 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2008, sp. Zn. 32 Odo 1186/2005 
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Souhlas ostatních účastníků ani vyjádření jejich nesouhlasu není vyžadován. 

Zda soud přivolí ke změně žaloby, bude záviset na jeho posouzení a to s ohledem na 

zásadu hospodárnosti řízení. Důležitým faktorem při rozhodování soudu, tak bude, zda 

dosavadní výsledky řízení mohou být podkladem pro řízení o změněné žalobě. Je tedy 

důležité, zda je dána nějaká skutková souvislost mezi původní žalobou a změněnou 

žalobou. K nepřipuštění návrhu na změnu žaloby by mělo docházet pouze tehdy, jestliže 

by v důsledku změny žaloby nastala v řízení zcela odlišná skutková situace, následkem 

čehož by bylo třeba provést řadu nových důkazů. Nepřipustí-li soud změnu žaloby, 

bude po právní moci usnesení o nepřipuštění změny žaloby pokračovat v řízení o 

původní žalobě. V případě zamítnutí návrhu na změnu žaloby je vhodné, aby soud své 

rozhodnutí řádně odůvodnil a vysvětlil tak účastníkům, proč a na základě jakých 

skutečností považuje dosavadní výsledky řízení za nedostatečný podklad pro řízení o 

změněném návrhu. Proti rozhodnutí o nepřipuštění návrhu na změnu žaloby není 

odvolání přípustné. Žalobce pak má dvě možnosti. Buď může pokračovat dál v řízení a 

vedle toho podat další novou žalobu, týkající se nároku, který původně chtěl uplatnit 

pomocí změny žaloby, nebo vzít celou žalobu zpět a podat zcela novou žalobu.  

Dojde-li k opačné situaci a soud změnu žaloby usnesením připustí, nejsou tím 

dle ustanovení § 118b odst. 2 OSŘ dotčeny účinky koncentrace řízení, pokud její účinky 

již dříve nastaly. Z tohoto důvodu by soud změnu žaloby neměl připustit v situacích, 

kdy by tato změna mohla vést k uplatnění nových tvrzení v rozporu s koncentrací řízení. 

Po právní moci usnesení o schválení změny žaloby, vede soud řízení o změněné žalobě. 

 

6.3. Vzájemná žaloba 

 

Zatímco první dva zmínění dispoziční úkony byly úkony činěné žalobcem, 

vzájemná žaloba je dispoziční úkon činěný ze strany žalovaného a je upravený 

v ustanovení § 97 OSŘ. Jde o zvláštní druh žaloby, označovaný též jako vzájemný 

návrh. Pomocí této žaloby je žalovanému umožněno, aby u téhož soudu uplatnil svůj 

nárok proti žalobci, aniž by tak musel činit samostatně v jiném řízení. Žalovaný se jejím 

podáním domáhá ochrany svého porušeného nebo ohroženého práva vůči žalobci. 

Vzájemnou žalobu tak je možné vymezit jako procesní prostředek, který plní jednak 
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funkci obrannou (s její pomocí se žalovaný brání proti nároku uplatňovaným žalobcem) 

i útočnou (vzájemná žaloba umožňuje žalovanému přejít z obrany do útoku, tím, že sám 

uplatní své nároky vůči žalobci).  Při projednání vzájemné žaloby se uplatňuje princip 

objektivní kumulace, neboli spojení žalobního nároku a vzájemné žaloby v jenom 

řízení. Soud však vzájemnou žalobu může vyloučit k samostatnému projednání, a to 

v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro spojení věci podle ustanovení § 112 

odst. 1 OSŘ. Nevyloučí-li soud vzájemnou žalobu k samostatnému řízení, rozhodne o ní 

zároveň s rozhodnutím o nároku žalobce. Z důvodu své zvláštní povahy, je vzájemná 

žaloba možná jen ve sporném řízení, ve kterém účastnící stojí proti sobě v typickém 

dvoustranném právním vztahu. Aktivně legitimován k podání vzájemné žaloby je 

žalovaný, který tuto žalobu může podat kdykoliv během řízení u soudu prvního stupně a 

může s jejím prostřednictvím uplatnit veškeré nároky vůči žalobci, které patří do 

občanskoprávní soudní pravomoci a které se projednávají ve sporném řízení. Pasivně 

legitimován je žalobce, který podal žalobu proti žalovanému. Aby mohla být vzájemná 

žaloba projednána v jednom řízení u stejného soudu, který je příslušný k projednání 

žaloby, stanoví ustanovení § 89 OSŘ, že tento soud je příslušný i k projednání vzájemné 

žaloby. Toto platí až na výjimky, kdy podle ustanovení § 88 OSŘ je k projednání věci 

výlučně příslušný soud jiný. Současně je nutné, aby byla dána i stejná věcná příslušnost.  

Vzájemnou žalobu tedy není možné projednat současně v jednom řízení se žalobou 

žalobce, jestliže by k jejímu projednání byl věcně příslušný jiný soud. Stejně tak jako 

každá žaloba, musí i vzájemná žaloba obsahovat všechny zákonem stanovené 

náležitosti. Na vzájemný návrh se pak přiměřeně užijí ustanovení o návrhu na zahájení 

řízení, jeho změně a zpětvzetí. S podáním vzájemné žaloby jsou rovněž spojeny účinky 

stavění promlčecích a prekluzivních lhůt. Dojde-li k zastavení původního řízení, není to 

důvod, pro který by nemohlo být pokračováno v řízení o vzájemné žalobě.  

Vzájemnou žalobou může žalovaný uplatnit vůči žalobci pohledávku jiného 

druhu nebo pohledávku stejného druhu, jako je druh pohledávky uplatněný v žalobě ze 

strany žalobce. O vzájemnou žalobu v případě uplatnění pohledávky stejného druhu 

však dle ustanovení § 98 OSŘ půjde jen v případě, pokud žalovaný navrhuje, aby mu 

bylo přisouzeno více, než co v žalobě uplatnil žalobce. Je-li uplatněná pohledávka nižší 

nebo stejné výše jako pohledávka uplatněná žalobcem, nejedná se o vzájemnou žalobu, 
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nýbrž o námitku započtení. Na rozdíl od vzájemné žaloby je osud kompenzační námitky 

zcela závislý na osudu řízení, ve kterém se projednává žaloba podaná žalobcem. 
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7. Druhy žalobních petitů 

 

Aby se soud mohl žalobou zabývat a následně o ní i rozhodnout, musí z ní být 

patrno, čeho se žalobce domáhá. Žaloba tedy musí obsahovat tzv. žalobní návrh neboli 

žalobní petit, což je jedna z obligatorních náležitostí žaloby. Je třeba, aby byl přesný, 

určitý a srozumitelný.40 Nesplňuje-li petit uvedené náležitosti, jedná se o vadu žaloby a 

soud bude muset postupovat podle § 43 OSŘ, tedy vyzvat žalobce k opravě nebo k 

doplnění žalobního návrhu. V případě, že žalobce svůj žalobní petit dle výzvy soudu 

nedoplní nebo neopraví, bude to mít za následek odmítnutí žaloby a tím pádem i 

ukončení řízení. Z tohoto důvodu se jeví jako nepochybné, že formulaci žalobního 

petitu by měl žalobce věnovat náležitou pozornost. Stejně jako jiné náležitosti žaloby, je 

možné i petit po zahájení řízení upravovat a zpřesňovat, to je možné však nejdéle do 

doby než soud vyhlásí rozsudek. 

Při vydávání rozsudku je pouze na uvážení soudu, jak se rozhodne formulovat 

výrok svého rozhodnutí. Soud tedy nebude postupovat v rozporu se zákonem, jestliže 

výrok formuluje pomocí jiných slov, než jakými žalobce formulovat svůj žalobní návrh. 

Podstatné však je, aby se výrok soudu obsahově shodovat se žalobním petitem, tedy aby 

ve výroku rozhodnutí bylo rozhodnuto o těch právech a povinnostech, kterých se 

žalobce domáhal ve svém žalobním návrhu.41 Z této vázanosti petitem vyplývá i zákaz 

přisoudit  žalobci více, než čeho v žalobním návrhu žádá. Současně ovšem soud při 

svém rozhodnutí nesmí opomenout byť jen malou část žalobcova návrhu. Je tedy třeba, 

aby soud při svém rozhodnutí celý žalobcům návrh vyčerpal.  Je patrné, že v otázce 

vázanosti soudu žalobním návrhem žalobce, jde především o vázanost obsahovou, tedy 

je to právě žalobce, kdo žalobním návrhem určuje, o čem bude soud rozhodovat. 

Naopak soud není vázán návrhem žalobce, v tom směru, jak o požadovaném návrhu 

rozhodne, tedy zda žalobci nárok přizná, či žalobu zamítne. Z výše uvedené vázanosti 

soudu žalobním petitem ovšem existují i výjimky. V některých situacích je totiž soud 

                                                           
40 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2003, sp. Zn. Cdo 909/2003, které zní: „Údaj o tom, 

čeho se žalobce žalobou domáhá (tzv. žalobní petit), musí být přesný, určitý a srozumitelný. Soud - jak 

správně uvedl odvolací soud - musí za řízení zcela přesně vědět, o čem má jednat a rozhodnout, neboť 

nesmí - s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř. - účastníkům přiznat jiná práva a 

uložit jim jiné povinnosti, než jsou navrhovány.“ 

41 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2003, sp. Zn. Cdo 909/2003. 
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oprávněn návrhy účastníků překročit a může tak přisoudit něco jiného nebo více, než 

čeho se účastníci domáhají. Takové výjimky se týkají případů, kdy přímo z právního 

předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky, což vyplývá 

z ustanovení § 153 odst. 2 OSŘ.  

 Žalobní návrhy je možné členit na žalobní návrhy jednoduché a žalobní 

návrhy složené. Rozhodujícím kritériem pro toho členní je, zda žalobní návrh obsahuje 

pouze jeden nárok (pak se bude jednat o žalobní návrh jednoduchý) nebo zda obsahuje 

nároků více (žalobní návrh složený). Složený žalobní petit se dále člení dle toho, zda je 

možné požadovat všechny nároky v něm uvedené (prostý složený petit) nebo pouze 

některé z nich. Lze-li požadovat pouze některé z uvedených nároků, pak může dle 

situace jít o žalobní petit eventuální, alternativní nebo o alternativa facultas. Samotný 

obsah žalobních petitů se pak zejména odvíjí od druhu podané žaloby.  

 

7.1. Jednoduchý petit 

 

Nejčastěji se lze v žalobách setkat s jednoduchým petitem, v němž žalobce 

uplatňuje pouze jeden nárok. Správně formulovaný žalobní návrh je důležitý především 

u žalob, pomocí kterých se žalobce domáhá určitého plnění vůči žalovanému. A to 

zejména z toho důvodu, že rozsudky vydané na základě žalob na plnění jsou, v případě, 

že ze strany žalovaného nedojde k dobrovolnému splnění uložené povinnosti, 

exekučními tituly. Žalobní návrh u žalob na plnění, tak musí být formulovaný přesně a 

určitě, aby se následně mohl stát vykonatelným. Požadavek přesnosti a určitosti petitu 

vyjádřil ve svém usnesení i Nejvyšší soud: „Žaloba na plnění [§ 80 písm. c) o. s. ř.] 

není přesná a určitá, jestliže žalobce učiní výši plnění závislou na „úvaze soudu“. Jde o 

vadu petitu žaloby, která brání pokračování v řízení.“42  Ze žalobního petitu by mělo 

jasně vyplývat, kdo má povinnost plnit, co má plnit (například přesně uvedenou 

peněžitou částku s jejím příslušenstvím - úroky z prodlení, náhradou nákladů řízení 

atd.), komu má plnit a jaká lhůta k tomuto plnění má být stanovena, kdy stanovení lhůty 

této je jedním z předpokladů pro budoucí vykonatelnost rozsudku. Správně 

                                                           
42 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2008, sp. zn. 25 Cdo 2312/2008. 
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formulovaný žalobní petit by tak mohl znít například takto: „Žalovaný je povinen 

zaplatit žalobci částku 10.000,- Kč a nahradit náklady řízení, a to do tří dnů od právní 

moci rozsudku.“ Má-li být předmětem plnění vydání individuálně určené věci, je třeba 

tuto věc v žalobním petitu řádně označit a popsat tak, aby nemohlo dojít k její záměně 

s jinou věcí.  

Požadavek, kterého se žalobce v žalobě na plnění domáhá, nemusí vždy mít 

povahu peněžitého plnění. Žalobou na plnění je možné se domáhat i toho, aby se 

žalovaný zdržel neoprávněných zásahů do žalobcova práva. V případě takového 

požadavku, nemusí žalobce v žalobním petitu výslovně uvádět, jakým způsobem má 

žalovaný tento požadavek splnit. Žaloby na plnění tak lze, dle určitosti jejich petitu, 

dělit na žaloby na plnění s relativně určitým žalobním petitem a žaloby na plnění 

s relativně neurčitým žalobním petitem. Toto dělení zpravidla souvisí s hmotněprávní 

kauzou, ze které žalobce vyvozuje svůj nárok. Zatímco pro žaloby na plnění s relativně 

neurčitým petitem, je typické, že vyplývají z oprávněné žalobce, které působí proti 

všem (typicky například z vlastnického práva), žaloby na plnění s relativně určitým 

petitem se většinou zakládají na oprávnění žalobce, které může porušit jedna konkrétní 

osoba (například osoba smluvně zavázaná se žalobcem). Příkladem žalob na plnění 

s relativně neurčitým petitem tak jsou žaloby, ve kterých se žalobce domáhá ochrany 

svého vlastnického práva. Žalobní petity v takovém případě ukládají žalovanému 

povinnost zdržet se zásahů do žalobcova vlastnického práva, bez tohoto aniž by přesně 

stanovily, jakým způsobem se tak má stát.  

 

7.2. Složený petit 

 

O složený petit se jedná v případě, kdy žalobce v jednom petitu uplatňuje více 

nátoků. Toto hromadění nároků v jedné žalobě platné právo nikterak nezakazuje, 

jedinou limitací pro žalobce tak je požadavek, aby všechny uplatňované nároky 

vyplývaly ze žalobcem uvedených skutečností. Uplatněné nároky spolu musí souviset a 

zároveň se musí týkat týchž účastníků. Aby mohl soud rozhodnout o všech nárocích 

uplatněných žalobcem v rámci jedné žaloby, je třeba, aby u všech těchto nároků byla 

dána civilní pravomoc soudu a shodná věcná příslušnost. Soud pak o všech nárocích 
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žalobce rozhodne v jednom rozhodnutí, avšak o každém v samostatném výroku. Tyto 

samostatné výroku na sobě nejsou nikterak závislé. Dle ustanovení § 112 odst. 2 OSŘ 

má soud taktéž možnost vyloučit některý z návrhů k samostatnému řízení.  

 

7.2.1. Eventuální petit 

 

O eventuální petit se jedná v případě, kdy se žalobce domáhá přisouzení 

určitého primárního plnění a pro případ, že by během řízení vyšly najevo skutkové 

okolnosti, které vylučují přisouzení tohoto primárního plnění, požaduje místo něj plnění 

jiné, alternativní. Charakteristickým znakem eventuálního petitu je jeho neurčitost, 

jelikož až do okamžiku rozhodnutí soudu není jisté, které z těchto dvou plnění bude 

nakonec přisouzeno. Důvody pro připuštění takto formulovaného petitu jsou čistě 

praktické. Velmi často totiž může dojít k situaci, kdy žalobce v době podání žaloby 

nemá k dispozici všechny potřebné informace, na základě kterých by mohl svůj žalobní 

požadavek s jistotou vymezit. Tak například vlastník, který se domáhá vydání věci, 

kterou mu žalovaný neprávem zadržuje, nemůže v okamžiku podání žaloby s jistotou 

vědět, zda je předmětná věc stále v držení žalovaného.   

Eventuální petit tedy obsahuje dva rozdílné nároky, přičemž soud si při svém 

rozhodování nemůže vybírat, kterému z těchto dvou nároků dá přednost. Naopak zde 

platí vázanost soudu určitým postupem při určování toho, který nárok přisoudí. 

V případě, že primárně uplatňovaný nárok je oprávněný a jeho plnění je možné, musí 

soud uložit žalobci povinnost splnit tento primární nárok. O eventuálním návrhu pak již 

soud nijak rozhodovat nebude. Eventuální nárok je soud oprávněn přiznat až v případě, 

kdy není možné přiznat nárok primární, například z důvodů zničení nebo neexistence 

věci, jejíž vydání žalobce v primárním nároku žádal. Soud tak o eventuálním petitu 

může rozhodnout až v případě, kdy nárok uvedený v prvním petitu je neodůvodněný 

nebo není možné jeho plnění. Soud v takovém případě primární nárok žalobce zamítne 

a žalovanému v rozsudku uloží splnit nárok eventuální. Soud je tedy omezen tím, že ve 

svém rozhodnutí může vždy vyhovět jen jednomu z uvedených nároků. V praxi 

samozřejmě může dojít i k situaci, kdy soud nevyhoví ani jednomu z požadovaných 
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nároků a oba zamítne. Typicky půjde o situace, kdy soud zjistí chybějící věcnou 

legitimaci žalobce nebo žalovaného. 

 

7.2.2. Alternativní petit 

 

Alternativní petit, stejně jako petit eventuální, obsahuje dvě možné varianty 

plnění, kterých se žalobce domáhá. Důvodem však není žalobcova nejistota ohledně 

skutkových okolností, nýbrž fakt, že žalovanému ze zákona43 nebo ze smlouvy vyplývá 

možnost volby mezi dvěma způsoby plnění. Tuto možnost žalovaného pak musí žalobce 

respektovat i při podání žaloby a formulování žalobního petitu. Výběr jednoho 

z požadovaných plnění pak provádí sám žalovaný, který si může vybrat, jakým 

způsobem splní povinnost uloženou na základě rozsudku. Z těchto důvodů nelze 

alternativní petit označit za neurčitý. Žalovaný si z nabízených plnění může vybrat již 

v průběhu samotného řízení a soud pak následně rozhodne dle jeho volby. V případě, že 

si ale žalovaný v průběhu řízení nevybere jedno z nabízených plnění, převezme soud do 

svého rozsudku obě tyto nabízené možnosti plnění. Splní-li pak následně žalovaný 

jednu z uložených povinností, druhá tím automaticky zanikne. Volbu mezi 

alternativními plněními může žalovaný provést až do okamžiku, kdy je žalobcem podán 

návrh na výkon rozhodnutí, respektive na zahájení exekuce. Alternativní petit může pro 

představu znít například takto: „Žalovaný je povinen vydat žalobci 2 tuny jemného 

písku, a to do tří dnů od právní moci rozsudku nebo vydat žalobci 2 tuny štěrku, a to do 

tří dnů od právní moci rozsudku.“44 Na žalovaném pak jde, zda uloženou povinnost 

splní tím, že žalobci vydá 2 tuny jemného písku nebo 2 tuny štěrku. 

 

 

 

                                                           
43 Srov. ustanovení § 1926 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

44 SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné 

řízení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 177. ISBN 978-80-7400-279-3. 
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7.2.3. Alternativa facultas 

 

Alternativa facultas neboli alternativní zmocnění je zvláštním druhem 

žalobního petitu. Žalobce se v rámci alternativního zmocnění domáhá uložení primární 

povinnosti, která vyplývá z určitého právního vztahu. Zároveň však prohlašuje, že je 

ochoten přijmout i jiné plnění a tím dává žalovanému možnost plnit i něco jiného, co 

určí ve svém žalobním návrhu. Alternativní zmocnění může vypadat například takto: 

Žalovaný je povinen žalobci vydat počítač značky Lenovo Z 500 sériové číslo 589 2248 

226 do tří dnů od právní moci rozsudku, kteréhožto plnění se může žalovaný zprostit 

zaplacením částky 15.000 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku. Rozsudkem 

soudu je žalovaný odsouzen k primárnímu plnění, avšak je zároveň oprávněn místo 

primárního plnění splnit něco jiného. Splněním tohoto alternativního plnění se žalovaný 

automaticky zprostí i povinnosti plnit plnění primární. Možnost výběru mezi více 

v úvahu přicházející plněními tak opět zůstává žalovanému. V případě, že žalovaný ve 

stanovené lhůtě nesplnit primární plnění ani jiná plnění, které mu žalobce dal na výběr, 

může se žalobce domáhat plnění pomocí výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Plnění, které 

takto může vymáhat je ovšem jen plnění primární, jelikož pouze tohle primární plnění je 

vykonatelné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Závěr 

 

Ve své práci jsem se věnovala problematice civilní žaloby. V prvních 

kapitolách jsem  nastínila historický vývoj žaloby v římském právu a posléze v právu 

českém, respektive československém. Následně jsem se zaměřila na pojem a úpravu 

civilního procesu v českém právním prostředí a na pojem žalobního práva a vývoj 

žalobních teorií. Ve zbývající části práce jsem se hlouběji věnovala civilní žalobě a její 

rolí v civilním řízení. V několika podkapitolách jsem zkoumala, jaké jsou dle české 

právní úpravy náležitosti žaloby, které musí žaloba obsahovat, aby na jejím základě 

mohlo být zahájeno řízení, v jakých formách je možné žalobu u soudu podat a také 

postupem soudu v případě, že žaloba trpí nějakou vadou, která musí být odstraněna. 

V závěrečných kapitolách jsou rozebrány jednotlivé druhy žalob, se kterými se lze 

v soudní praxi nejčastěji setkat a jednotlivé druhy žalobních petitů, kterými žalobci 

vymezují, jakým nárokem se má soud v rámci řízení zabývat. 

Žaloba, jakožto prostředek soudní ochrany, se v lidských dějinách začala 

objevovat již ve starověkém Římě. Přestože staří Římané v mnoha ohledech chápali 

žalobu a žalobní právo jinak než současná právní věda, položila římská žaloba základní 

kameny pro podobu současné moderní žaloby. V průběhu historie prošla žaloba a 

žalobní právo dlouhým vývojem počínaje od chápání žalobního práva jakožto nedílné 

součásti práva hmotného až po konstituování procesního práva jako samostatného 

právního odvětví a pojetí žaloby jako procesního institutu sloužícího k ochraně 

ohrožených a porušených práv. Samotný institut žaloby a úprava postupu soudů a 

účastníků při poskytování soudní ochrany se tak stala předmětem úpravy civilního práva 

procesního 

Jako žaloba je v civilním právu procesním označován návrh na zahájení 

sporného řízení. Svou povahou tedy jde o stěžejní termín civilního procesu, neboť tam, 

kde není žaloby, není ani sporu a tím pádem ani civilního procesu. Civilní žaloba tak je 

základním dispozičním úkonem účastníka, který směřuje v prvé řadě proti soudu a 

pomocí kterého účastník realizuje právo na soudní ochranu. Zahájení sporného řízení 

bez podané žaloby není možné. Je tak zcela na vůli účastníků, zda se se svým sporem 

obrátí na soud. Následkem podání žaloby dochází k zahájení sporného řízení, což 
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s sebou přináší i řadu účinků nejen v oblasti práva procesního ale rovněž i v oblasti 

práva hmotného. Zejména dochází ke vzniku procesního vztahu mezi stranami a 

soudem, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti. Kromě toho, že žaloba hraje 

důležitou roli při zahájení řízení, ovlivňuje i jeho samotný průběh a nakonec i podobu 

vydaného rozhodnutí. Neboť právě v žalobě žalobce formuluje svůj žalobní nárok a tím 

tak určuje, čím se soud v rámci řízení bude zabývat, a o čem bude rozhodovat. 

Jelikož je sporné řízení ovládáno dispoziční zásadou, je účastníkům 

umožněno po zahájení řízení disponovat s řízením a jeho předmětem. To dává žalobci 

možnost například vzít svou žalobu zpět nebo ji změnit. Je tedy patrné, že na průběh 

sporného řízení mají účastníci rozhodující vliv. V případě, že nedojde k odmítnutí nebo 

zamítnutí žaloby, je na základě žalobního nároku, tak jak jej v žalobě formuloval 

žalobce, vynesen rozsudek, který buďto uloží žalovanému určitou povinnost, určí, zda 

právní vztah mezi účastníky existuje nebo nikoliv, nebo konstituuje právní vztah zcela 

nový. Následkem toho dojde k vyjasnění vzájemných práv a povinností mezi spornými 

stranami a následně popřípadě k jejich nucenému prosazení pomocí výkonu rozhodnutí 

či exekuce. Lze tedy shrnout, že civilní žaloba představuje účinný prostředek, jak se 

domoci soudní ochrany svých ohrožených či porušených práv a hraje tak důležitou roli 

v civilním právu procesním, jelikož právě podáním žaloby celý civilní proces počíná. 
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Resumé 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou civilní žaloby. Jako žaloba je 

označován návrh žalobce na zahájení civilního řízení. Jde o základní dispozitivní úkon 

účastníka, pomocí kterého u soudu domáhá ochrany svého tvrzeného ohroženého nebo 

porušeného subjektivního práva. Žaloba tedy je projevem práva na soudní ochranu, kdy 

s tímto právem je nedílně spojena povinnost státu zajistit, aby se všichni mohli 

stanoveným postupem domáhat ochrany svého práva u nezávislého a nestranného 

soudu. Diplomová práce je členěna do těchto sedmi kapitol: historický vývoj, civilní 

proces, žalobní právo, žaloba, druhy žalob, dispozice s žalobou a druhy žalobních 

petitů. 

Obsahem první kapitoly je historický vývoj žaloby. Kapitola je dělena do 

dvou podkapitol. První podkapitola je věnována římské žalobě, kdy nejprve je popsán 

charakter a podoba žaloby v římském právu a následně jsou stručně nastíněny jednotlivé 

druhy žalob, které římské právo znalo. Druhá podkapitola se zabývá historickým 

vývojem žaloby v českých zemích, a to od starověku, přes dobu absolutismu až do 

současnosti. Druhá kapitola se zabývá civilním procesem, neboť právě v jeho rámci 

nachází civilní žaloba své uplatnění. V kapitole je tak stručně pojednáno o charakteru 

civilního procesu a o jeho vnitřním členění na jednotlivé druhy civilních procesů. Třetí 

kapitola se věnuje teoretickému východisku koncepce žaloby a žalobního práva. 

V kapitole je především pojednáno o vývoji žalobního práva od 19. století do 

současnosti a o jednotlivých teoriích, které se snažily najít odpověď na otázku kdo a za 

jakých podmínek může podat žalobu u soudu. 

Samotným institutem žaloby se zabývá kapitola čtvrtá. Nejprve je obecně 

pojednáno o žalobě a její úpravě v českém občanském procesním právu. V následujících 

pěti podkapitolách je podrobněji popsáno jaké obsahové náležitosti musí žaloba dle 

zákona mít, jakými způsoby lze žalobu u soudu podat a jaké účinky z podání žaloby 

vyplývají. Dále je zmíněn postup soudu při doručování žaloby žalovanému. Není 

opomenuta ani problematika žalob, které nesplňují zákonem stanovené náležitosti, a 

postup soudu při odstraňování vad těchto žalob. 
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Pátá kapitola se zabývá systematikou žalob a jejich tříděním do jednotlivých 

kategorií dle různých dělících kritérií. Ve čtyřech podkapitolách jsou následně zmíněny 

druhy žalob, se kterými se lze u českých soudů setkat nejčastěji. Obsahem šesté kapitoly 

je žaloba a dispozitivní zásada, což je jedna z hlavních zásad sporného řízení. Projevem 

této zásady je možnost účastníků disponovat s řízením a s jeho předmětem. V celkem 

třech podkapitolách jsou v základních rysech nastíněny dispoziční úkony účastníků, 

pomocí kterých mohou žalobu změnit či ji vzít částečně nebo zcela zpět. Závěrečná 

sedmá kapitola se věnuje žalobnímu návrhu. Tedy té část žaloby, kde žalobce formuluje 

svůj požadavek a dává tak najevo jaký nárok u soudu vůči žalovanému uplatňuje. 

Obsahem kapitoly je rovněž dělení žalobních návrhů podle toho, zda žalobce v žalobě 

uplatňuje pouze jeden nárok nebo více nároků. Tímto dělením se podrobněji zabývají 

jednotlivé podkapitoly. 
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Summary 

 

This master´s thesis deals with the civil action. A civil action denotes a 

pleading of the plaintiff to initiate a civil procedure. It represents a fundamental act 

based on the disposition principle of the party seeking protection of their private rights 

that they claim to be endangered or violated before a court of law. Thus, a civil action is 

a manifestation of the right to legal protection and in connection to that right, the 

obligation of the state is to ensure that all parties can enforce their rights in a stipulated 

way of actions before an independent and unbiased court of law. This master´s thesis is 

divided in the following seven chapters: historical development, civil procedure, rules 

of civil procedures, actions, types of actions, disposition principles with complaints and 

the types of demanded outcomes of the plaintiffs. 

The contents of the first chapter are the historical development of civil 

actions. The chapter is divided into two parts. The first part is devoted to the Roman 

action, where the character and form of the action in Roman law are described and 

further the single types of actions that the Roman law had are outlined. The second part 

deals with the historical development of actions in the Czech lands, i.e. from the ancient 

times, through the period of absolutism until today. The second chapter concerns the 

civil action itself for it is applied just in this legal realm. The character of the civil 

action and its procedures and the single types of civil procedures are addressed here. 

The third chapter refers to the base of the action, i.e. the rules of civil actions. 

The chapter covers especially the development of the rules of civil actions from the 19th 

century until today and various theories that seeked to find out the question who and 

under what conditions one is allowed to file the action with a court of law. The institute 

of the action itself is deeply outlined in the fourth chapter. First, the action and its 

legislation in the Czech civil procedural law are described. In the following five sub-

chapters these issues are given a detailed description: the obligatory legal contents and 

form of actions, ways how to file an action with a court of law and the effect of the 

filing of an action. Moreover, the procedure of the court when delivering an action to 

the defendant is mentioned. The matters of action that do not comply with legislation 
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and the procedures of courts of law when dealing with those had not been forgotten 

either. 

The fifth chapter looks into the taxonomy of actions and their classification 

into single categories according to various distinguishing criteria. In the four sub-

chapters, the types of actions are mentioned, which are dealt with, with Czech courts of 

law most often. The subject of the sixth chapter is action and the disposition principle, 

which is one of the major principles of a dispute. This principle enables the parties to 

handle the civil action and its subject. In three sub-chapters general features of the 

disposition principle are outlined, i.e. how to amend, take it partially or completely 

back. The final seventh chapter covers the claims of an action, i.e. the part of the action 

where the plaintiff formulates their claims and expresses in this way their demands 

towards a defendant with a court of law. The contents of the chapter encompasses also 

the division of the claims according to the number of them. This division is described in 

detail in the single sub-chapters. 
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