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1 Úvod 
Člověk, jako tvůrce i produkt společnosti, je předurčen ke sdílení své 

existence s jinými lidmi a k životu ve vztazích s jinými. Odloučení člověka  

od společnosti a zabránění kontaktu se společností bývá jeden z nejtěžších trestů, 

kterým se postihují nejzávažnější provinění proti pravidlům. Mezilidské 

(interpersonální) vztahy jsou základním prvkem lidské společnosti a život v nich 

je základní lidskou potřebou.  

Lidská společnost se vyznačuje tím, že si vytváří své vlastní vnitřní 

struktury, hierarchizuje vztahy uvnitř sebe sama a tvoří si pravidla k  ochraně 

tohoto svého vnitřního řádu. I pro jednoduchá společenství jsou typické vztahy 

moci, kontroly a sankcí, prostřednictvím kterých se společnost snaží posílit svou 

vnitřní soudržnost. Vztahy, jako vazby jednoho subjektu na subjekt jiný, byly 

předmětem poznání mnoha vědních oborů, které se zabývají podstatou člověka  

a společnosti. Psychologie chápe vztahy ve smyslu vztahu člověka, jakožto 

subjektu vědomí k předmětu vědomí, tj. k okolnímu světu. Harry S. Sullivan 

dokonce ve 30. letech 20. století vystoupil s tvrzením, že osobnost člověka  

je utvářena mezilidskými vztahy natolik, že se vůbec nedá mluvit o člověku jako 

o samostatné existenci, ale jen člověku jako výsledku interpersonálních vztahů.
1
 

Vztahy jsou základním předmětem zkoumání v sociologii, která se zabývá 

poznáním společenských struktur a společenských vztahů. Jedna z podmnožin 

sociologicky pojatých společenských vztahů, jejímž specifikem je úprava 

právními normami, je pak předmětem poznání v právní vědě. Společenské vztahy 

upravené právními normami jsou označovány jako vztahy právní.   

                                                           
1
 srov. SULLIVAN, H. S. Psychiatrické interview: [průvodce nejen pro terapeuty  

od zakladatele interpersonální teorie psychiatrie]. 1. vyd. Praha: Triton, 2006. 

Psyché (Triton). ISBN 80-7254-604-X. 
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Předkládaná práce se zabývá vztahy založenými civilním právem 

procesním, a to konkrétně perzistencí (stálostí) procesního vztahu. Téma 

zpracované v předkládané práci spadá do nauky o účastenství v civilním řízení 

soudním, ale protože mým cílem bylo komplexní zpracování zadaného tématu , 

dotýkám se také problematiky perzistence procesněprávního vztahu na straně 

soudu.   

Cílem práce je definovat perzistenci procesněprávního vztahu jako 

zásadu civilního řízení sporného, kterou odvozuji zejména z vázanosti účastníků 

řízení na sebe navzájem.
2
 V předkládané práci budu především analyzovat 

výjimky z této zásady, které jsou na straně účastníků řízení umožněny 

prostřednictvím institutů přistoupení, záměny a procesního nástupnictví.  

Na straně soudu pak jako výjimky ze zásady perzistence procesněprávních vztahů 

definuji případy, kdy dojde k delegaci věci, dále k zahájení řízení před 

nepříslušným soudem a postoupení věci. Za výjimku ze zásady perzistence 

procesněprávního vztahu pak z pohledu soudu považuji i institut dožádání  

a změny soudce, který má ve věci rozhodnout (přestože soudce není subjektem 

procesněprávního vztahu). 

Změny na straně účastníků řízení (přistoupení, záměna a procesní 

nástupnictví) představují projevy úzkého vztahu mezi právem hmotným  

a procesním, kdy právo procesní připouští jisté změny v procesněprávním vztahu 

s ohledem na změny, ke kterým došlo ve sféře hmotněprávní. Změny 

v procesněprávním vztahu na straně soudu pak vycházejí především z  potřeby 

efektivního fungování justice, nebo jsou zdůvodněny realizací práva  

na zákonného soudce.  

 

                                                           
2
 srov. HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří (ed.). Československé civilní právo procesní:  

I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3. Díl II. s. 176. 



3 
 

1.1 Struktura a metodika práce 

 

Subjekty procesněprávního vztahu jsou, jak bude níže podrobněji 

rozebráno, na jedné straně soud a na druhé straně účastníci řízení. Tyto subjekty 

mají v procesněprávním vztahu nerovné postavení, kdy soud vystupuje v  řízení 

jako orgán státní moci, jako „nezúčastněný třetí“
3
, kterému je svěřena pravomoc 

ve věci autoritativně rozhodnout a výkon rozhodnutí vynutit.
4
 Jak uvádí i Václav 

Hora, mezi subjekty v civilním procesu nevznikají stejnorodé právní vztahy.  

Jiné postavení v procesním vztahu zaujímá soud a jiné účastníci řízení. Účastníci 

mají zájem na tom, aby rozhodnutí znělo v jejich prospěch, zájem soudu je pak  

v tom, aby došel ke spravedlivému rozhodnutí, které budu v  souladu s právem 

objektivním. Účastníci řízení jsou osoby ve vzájemně rovném postavení  

a ve stejném postavení k soudu, který žádají o rozhodnutí jejich sporu. 

Ke změnám v procesněprávním vztahu může docházet jak na straně 

soudu, tak na straně účastníků řízení, celá práce je proto vždy rozdělena na dvě 

základní části, na část týkající se změn na straně účastníků řízení a na část 

pojednávající o změně na straně soudu. Nerovnost právního postavení subjektů 

procesněprávního vztahu se odráží ve struktuře předkládané práce tak, že změnám 

v procesněprávním vztahu na straně účastníků řízení je věnován podstatně větší 

prostor. Změny na straně účastníků řízení představují základ této práce. Změny  

na straně soudu jsou uvedeny pro úplnost, protože předkládaná práce si klade  

za cíl nahlédnout na téma komplexně, nicméně s ohledem na výše popsanou 

rozdílnost je i struktura práce asymetrická. 

                                                           
3
 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995. Právo  

a hospodářství. ISBN 3-406-39312-8. s. 18. 

4
 Jde totiž o vztah veřejnoprávní, pro který je na rozdíl od vztahů soukromoprávních 

typické nerovné postavení subjektů, kdy jeden ze subjektů vystupuje v nadřazeném 

postavení, neboť představuje veřejnou moc a je mu zároveň svěřena pravomoc 

rozhodnout o právech a povinnostech jiných subjektů, a to i proti jejich vůli. 
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V předkládané práci si kladu za cíl především zhodnotit, zda jsou v naší 

současné právní úpravě výjimky ze zásady perzistence (stálosti) 

procesněprávního vztahu upraveny tak, aby byla šetřena procesní práva účastníků 

řízení. Protože jde o výjimky z dané zásady, budu hodnotit také jejich vhodnost  

a potřebnost.  

Za účelem provedení rozboru výše uvedených institutů a identifikace 

problematických aspektů současné právní úpravy jsou nejprve vymezeny 

relevantní základní pojmy týkající se účastenství (kapitola 3). Tato kapitola  

je zpracována především deskriptivní metodou a jejím účelem není nic víc než 

vytvořit základ pro podrobnou analýzu, která bez vymezení základních pojmů 

není možná.   

V části týkající se samotných změn na straně účastníků řízení (kapitola 5) 

jsou vždy uvedena teoretická východiska daného institutu a rozbor jeho platné 

právní úpravy s rozborem relevantní judikatury. Po rozboru platné právní úpravy 

s judikaturou je vždy uvedeno stručné zhodnocení. Zahrnuta je také 

zahraničněprávní komparace. Pro komparaci jsem zvolila německou, rakouskou  

a slovenskou právní úpravu, přičemž značná pozornost je věnována nové 

slovenské úpravě civilního řízení sporného (podkapitola 5.6.).
5
 Komparace 

s německou a rakouskou právní úpravou je uvedena v jedné společné podkapitole 

(podkapitola 5.7.) se zaměřením především na německou úpravu. Tento 

komparativní rozbor zahraniční právní úpravy je pak spolu s průběžně podávanou 

historickou komparací východiskem pro zhodnocení definovaných 

problematických aspektů naší současné právní úpravy a pro několik návrhů  

de lege ferenda (kapitola 7). 

                                                           
5 Zákon č. 160 ze dne 21. května 2015, civilný sporový poriadok. In Zbierka zákonov 

Slovenskej republiky. 2015, částka 51. 
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 V části týkající se změn na straně soudu (kapitola 6) je také popsána 

platná právní úprava vybraných institutů, s ohledem na výše uvedené  

a požadovaný rozsah práce se omezuje na uvedení informací podstatných pro 

závěrečné zhodnocení definovaných problematických aspektů právní úpravy 

změn na straně soudu a návrhy de lege ferenda (podkapitola 7.2.). Na základě 

rozboru vybraných institutů jsou v kapitole 7 shrnuty a zhodnoceny 

identifikované problematické aspekty naší současné právní úpravy. V této 

kapitole jsou zároveň předestřeny i možnosti řešení těchto problematických 

aspektů de lege ferenda.  
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2 Procesněprávní vztah 
 

Procesněprávní vztah je vztah mezi subjekty řízení založený procesem. 

Vzniká mezi subjekty po zahájení řízení a trvá v zásadě až do pravomocného 

skončení řízení. Procesněprávní vztah nelze ztotožňovat ani zaměňovat  

s poměrem hmotněprávním. Vznik i existence procesního vztahu jsou zcela 

nezávislé na existenci poměru hmotněprávního, o kterém lze říci, že je v civilním 

řízení sporném předmětem poznání.
6
 Charakteristickým rysem procesněprávního 

vztahu je, na rozdíl od poměru hmotněprávního, jeho závaznost a vynutitelnost. 

Procesní vztahy existují vedle poměrů hmotněprávních a „vytvářejí vlastně další 

právní rovinu. To znamená, že v důsledku procesu nedochází ke změně situace, 

která existovala před ním, že tedy procesní vztah není pouhou další etapou vývoje 

hmotněprávního vztahu.“
7
 Hmotněprávní poměr existuje nadále i v průběhu řízení 

ve stejné nezměněné podobě, nedojde-li k jeho změně ve sféře hmotného práva, 

tj. nezávisle na procesu. Procesněprávní vztah ale bude po zahájení řízení vůči 

vztahu hmotněprávnímu prioritní, a to právě pro jeho závaznost a vynutitelnost. 

Hmotněprávní poměr přesto vedle procesního vztahu stále existuje - to se může 

projevit změnami v procesněprávním vztahu, které umožňuje zákon na základě 

změn, ke kterým v průběhu řízení došlo v hmotněprávním poměru.  

Subjekty procesních vztahů a vztahů hmotněprávních také nejsou 

totožné. Jak uvádí Hora, „[subjekty] procesního právního poměru jsou sporné 

strany, ale i soud. Neboť činnost soudu ve sporu neobmezuje se na pouhé 

vnímání, není pasivní, nýbrž soud zasahuje od počátku až do konce do sporu 

                                                           
6
 srov. ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha: C.H. Beck, 1995. Právo  

a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 80-7179-005-2. s. 114.  

7
 tamtéž. 
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činně a sleduje při tom týž účel jako činnost stran: dojíti k rozhodnutí sporu.“
8
  

Subjekty procesního vztahu jsou tedy soud a účastníci řízení, naproti tomu 

subjekty hmotněprávních (závazkových) vztahů jsou zpravidla povinný  

a oprávněný. 

V procesualistice se rozlišují procesní vztahy konkrétní (dílčí) a procesní 

vztahy základní (komplexní). Mluví-li se o procesním vztahu, je jím zpravidla 

myšlen základní nebo-li komplexní trojstranný procesní vztah, ve kterém 

vystupují po celé řízení účastníci v kontradiktorním postavení a soud jako 

„nezúčastněný třetí“. Konkrétní nebo-li dílčí, zvláštní procesní vztahy vznikají  

v průběhu procesu, ale jde většinou o vztahy dvoustranné. Konkrétní procesní 

vztahy pak zanikají většinou již v průběhu procesu.
9
 Obdobně k povaze 

konkrétních procesních vztahů uvádí Steiner, že v průběhu procesu dochází  

„[…] ještě k celé řadě dalších možných procesních vztahů, které ovlivňují jeho 

průběh, a to jednotlivých vztahů zvláštních s tímto základním vztahem 

souvisejících nebo ho doplňujících, ať už jde o vztahy mezi justičními orgány  

a účastníky řízení, nebo mezi účastníky samotnými anebo o jejich vztahy  

s ostatními osobami zúčastněnými na řízení jako např. se svědky, znalci, 

tlumočníky apod.“
10

 V předkládané práci se budu zabývat pouze rozborem 

základního procesního vztahu. Jako procesněprávní vztah tak bude vždy 

označován pouze základní procesněprávní vztah a dílčí procesní vztahy nebudou  

v této práci předmětem rozboru.  

                                                           
8
 HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří (ed.). Československé civilní právo procesní: I.-III. 

díl. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3. s. 106. 

9
 srov. WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice.  

6., aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-842-0. s. 34. 

10
 STEINER, Vilém. Základní otázky občanského práva procesního. Praha: 

Academia, 1981. s. 237. 
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Při popisu struktury procesněprávního vztahu byly v právní teorii 

aplikovány tři různé přístupy. První z nich chápe procesní vztah pouze jako vztah 

mezi účastníky řízení.
11

 Další pojímá procesněprávní vztah jako vztah mezi 

soudem a každým jednotlivým účastníkem. Tato teorie převládala, jak uvádí 

Steiner,
12

 v socialistické nauce civilního procesu. V tom smyslu také ke koncepci 

procesněprávního vztahu přistupuje Štajgr, který má za to, „že neexistuje procesní 

poměr mezi účastníky řízení samými“.
13

 Procesněprávní vztah je dle této 

koncepce pouze mezi soudem a účastníky, nikoli mezi účastníky samotnými 

navzájem. To odpovídá i socialistickému pojetí civilního procesu, kdy byla 

omezována procesní aktivita stran a soud vystupoval jako hlavní hybatel jeho 

průběhu. Třetí pojetí struktury procesního vztahu vychází z procesněprávního 

vztahu jako vztahu mezi soudem, účastníky i účastníky navzájem. Z  tohoto 

trojstranného pojetí procesněprávního vztahu, ve kterém soud vystupuje jako 

„nezúčastněný třetí“ vychází současná procesualistika
14

 a vycházím z něj  

i já v předkládané práci.   

                                                           
11

 srov. ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha: C.H. Beck, 1995. Právo  

a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 80-7179-005-2. s. 115. 

12
 STEINER, Vilém. Základní otázky občanského práva procesního. Praha: 

Academia, 1981. s. 13. 

13
 ŠTAJGR, František. Některé teoretické otázky civilního práva procesního. Praha: 

Univerzita Karlova, 1969. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia. s 29. 

14
 srov. např. FIALA, Josef, ŠVESTKA,  Jiří. Několik úvah nad pojetím právního 

vztahu, Právník 8/1968. str. 679-682., ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. 

Praha: C.H. Beck, 1995. Právo a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 80-7179-005-2. 

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Část první, 

Řízení nalézací : soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení 

soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. Praha: Leges, 2015. 

Student. ISBN 978-80-7502-076-5.  
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Procesní vztahy zpravidla vznikají zahájením řízení (tj. podáním žaloby) 

a trvají do jeho skončení pravomocným rozhodnutím.
15

 Profesor Zoulík k tomu 

dále uvádí, že existují i další procesní vztahy, které vznikly až na základě 

rozhodnutí soudu ve věci samé. „Jestliže totiž vycházíme z toho, že důvodem 

vzniku procesních vztahů jsou procesní úkony, směřující ke vzniku procesních 

práv a povinností, není důvodem, proč by z tohoto okruhu měla být vyloučena 

rozhodnutí, která jsou nejvýznamnějšími procesními úkony soudu. Protože však 

účinky rozhodnutí přetrvávají proces, je třeba mít za to, že procesní vztahy mající 

svůj základ v rozhodnutí trvají tak dlouho, jak trvají účinky rozhodnutí a neskončí 

tudíž se skončením procesu.“
16

 Okruhem procesních vztahů, které přetrvávají 

                                                           
15

 Stejně tak o vzniku a trvání procesního vztahu uvádí již Hora: „Tento procesní 

právní poměr vzniká podáním žaloby; tímto úkonem vzniká však zatím jen mezi 

žalobcem a soudem. Teprve doručením žaloby žalovanému je do tohoto právního 

poměru přibrán i žalovaný. Takto vzniklý právní poměr se rozvíjí postupem sporu – 

ovšem ne vždy stejnoměrně – vyvrcholuje v konečném rozhodnutí sporu a tím  

i končí. Právní poměr procesní se zakládá, udržuje, mění i dovršuje činností podmětů 

[subjektů] sporu, tato činnost je rozmanitá jak co do množství, tak i co do povahy 

jednotlivých úkonů, ale není isolována a proto tato rozmanitost neruší jednotnost 

právního poměru procesního.“ in HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří (ed.). Československé 

civilní právo procesní: I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 

Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3.  

s. 105. 

16
 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha: C.H. Beck, 1995. Právo  

a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 80-7179-005-2. s. 115. Hora na rozdíl od Zoulíka 

trvání procesního vztahu jasně ohraničoval konečným rozhodnutím ve věci. Srov.  

in HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří (ed.). Československé civilní právo procesní: I.-III. 

díl. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3. s. 106., stejné jako Štajgr ŠTAJGR, 
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pravomocné rozhodnutí ve věci, se s ohledem na rozsah práce nebudu zabývat  

a v následujícím rozboru se omezím pouze na procesní vztahy, které tu jsou 

v průběhu procesu.  

V průběhu řízení může docházet ke změnám v procesněprávním vztahu, 

kdy namísto konkrétního subjektu řízení bude v řízení dále vystupovat osoba jiná. 

K těmto změnám může dojít jednak na straně účastníků řízení, a to na základě 

přistoupení či záměny účastníků, nebo na základě procesního nástupnictví. 

Takové změny obecně slouží k odstranění zjevného nedostatku věcné legitimace 

(vyjma procesního nástupnictví při univerzální sukcesi, kde je rozhodnou 

skutečností pro jeho aplikaci ztráta samotné procesní subjektivity).
 17

  Ke změně 

v procesněprávním vztahu může dojít ale také na straně soudu, a to především 

z důvodu postoupení věci k projednání příslušnému soudu, nebo na základě 

delegace či dožádání.  

                                                                                                                                                                                     

František. Některé teoretické otázky civilního práva procesního. Praha: Univerzita 

Karlova, 1969. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia. s 30. 

17
 Odlišný názor na změny v procesněprávním vztahu publikoval Štajgr, který uvádí,  

že „[z]měna v osobě účastníka nemá po mém soudu za následek vznik nového 

procesněprávního poměru k soudu pro nového účastníka, protože dosavadní účastník 

přestává v okamžiku změny být účastníkem, a proto i subjektem onoho poměru  

k soudu. Rozhodující je zde skutečnost, že procesněprávní účinky toho, co se stalo  

v procesu za trvání procesněprávního poměru, jehož subjektem byl původní, 

zaměňovaný účastník, zůstávají změnou nedotčeny.“ in ŠTAJGR, František. Některé 

teoretické otázky civilního práva procesního. Praha: Univerzita Karlova, 1969. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia. s 29. S tímto názorem si ale dovoluji 

nesouhlasit a v  předkládané práci vycházím z toho, že změny v osobě účastníka mají 

zásadní dopad na procesněprávní vztah a účinky toho, co se v procesu odehrálo před 

změnou v osobě účastníka, nemůžou být bez dalšího automaticky vztahovány i na 

nového účastníka řízení. 
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Protože civilní řízení trvá od zahájení k pravomocnému skončení 

obvykle delší dobu, ke změnám může v průběhu řízení dojít také v osobě 

konkrétního soudce, který spor projednává a který o něm  konečně rozhodne.  

K terminologii používané v této práci ještě doplňuji, že k označení 

vztahu vznikajícího mezi subjekty v civilním řízení používám převážně pojem 

procesněprávní vztah a pojem procesní vztah užívám jako jeho synonymum,
18

  

přičemž pod oběma pojmy je myšlen pouze vztah mezi subjekty civilního řízení 

sporného. 

  

                                                           
18

 srov. terminologie in WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská 

učebnice. 6., aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-842-0.  

s. 87 a násl.  
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3 Subjekty procesněprávního vztahu 
 

Základním prvkem jakéhokoli vztahu, a tedy i vztahu procesněprávního, 

jsou jeho subjekty. Aby bylo možné blíže se zabývat změnami  

v procesněprávních vztazích, považuji za vhodné věnovat se na následujících 

stránkách nejprve vymezení základních pojmů souvisejících se subjekty  

a subjektivitou v civilním řízení sporném obecně. 

Jako subjekty jsou v teorii práva označováni ti, kdo jsou nositeli 

konkrétních práv a povinností v právním poměru. V případě subjektů 

procesněprávního vztahu pak půjde o konkrétní práva a povinnosti procesní. 

Subjekty procesněprávního vztahu jsou tedy ti, kdo můžou uplatněním svých 

subjektivních práv či plněním svých povinností ovlivňovat průběh soudního 

řízení, včetně jeho vzniku a dispozic s jeho předmětem.  

Základními subjekty procesněprávního vztahu jsou účastníci řízení  

a soud. V současné české terminologii se pro označení subjektů řízení, jejichž 

spor je v řízení projednáván, používá souhrnné označení účastníci řízení 

(konkrétně pak žalobce a žalovaný). Od dříve užívaného pojmu strany  

se v platném civilním právu procesním upustilo roku 1950, kdy byl pojem strany 

v občanském soudním řádu nahrazen pojmem účastníci řízení, a to jak pro řízení 

sporné, tak pro řízení nesporné. V právní teorii však byl pojem strany pro 

účastníky řízení i dále užíván jako synonymum.
19

 Označovat subjekty řízení 

(mimo soudu) jako strany je typické nejen v německé a rakouské právní oblasti 

                                                           
19

 viz např. MACUR, Josef. Kompenzace informačního deficitu procesní strany  

v civilním soudním sporu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000.  

253 s. ISBN 80-210-2276-0. 
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(strany - Partein), ale od účinnosti nového slovenského občanského řádu  

pro sporná řízení
20

 se toto označení opět užívá přímo v zákoně také na Slovensku.  

Vrátit se k označování subjektů řízení pojmem strany namísto pojmu 

účastníci řízení de lege ferenda navrhuje JUDr. Renáta Šínová,
21

 která uvádí,  

že pojem strany lépe odpovídá procesnímu postavení účastníků sporného řízení, 

neboť vyjadřuje kontradiktornost jejich postavení. Znovuzavedení pojmu strany 

by dle Šínové nastolilo „jazykovou a systematickou čistotu v civilním procesu“.
22

 

Přestože se s tímto návrhem v zásadě ztotožňuji, v předkládané práci užívám 

terminologii občanského soudního řádu v účinném znění a pojem strany (nebude-

li výslovně uvedeno jinak) používám pro označení osob v předprocesním stádiu 

sporu. 

3.1 Účastníci řízení 

3.1.1 Účastenství  

 

Účastníky řízení jsou ti, o jejichž právech a povinnostech se v řízení 

jedná, jsou to ti, kdo stojí na počátku civilního procesu, a to jak z  hlediska 

historického, protože na počátku vývoje civilního procesu nepochybně stáli dvě 

sporné strany, které požadovaly, aby jejich spor vyřešil nezávislý autoritou 

nadaný subjekt, tak také z hlediska každého jednotlivého řízení, protože jen 

účastníci řízení mohou civilní sporné řízení zahájit. Účastníci řízení stojí v centru 

pozornosti civilního procesu, neboť jejich (soukromoprávním) zájmům  

se v civilním řízení poskytuje ochrana a o jejich právech a povinnostech bude 

v řízení rozhodováno.  

                                                           
20

 Slovensko. Zákon č. 160 ze dne 21. května 2015, Civilný sporový poriadok.  

In Zbierka zákonov Slovenskej republiky, Slovenská republika. 2015, částka 51. 

21
 srov. ŠÍNOVÁ, Renáta a Marek JURÁŠ. Účastenství v civilním soudním řízení. 

Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-87576-78-6. s. 51. 

22
 tamtéž. 
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Kdo je účastníkem řízení, stanovují normy procesního práva, tedy normy 

práva veřejného, které mají kogentní povahu. Určení, kdo je účastníkem řízení,  

je zcela nezávislé na hmotněprávním poměru, který bude v řízení projednáván. 

Účastenství můžeme definovat jako formální (formálně vymezené) postavení 

osob ve sporu, ze kterého jim jako účastníkům plynou práva a povinnosti, a to bez 

ohledu na skutečnost, zda účastníkům řízení tvrzené hmotné právo  

resp. povinnost svědčí. V soudním řízení se rozhoduje o konkrétních právech  

a povinnostech konkrétních, přesně vymezených, subjektů a nikoli pouze 

abstraktně bez vztahu k daným účastníkům. Účastníci proto musí být pro každé 

řízení přesně individualizováni.  

Individualizace stran sporu je základním předpokladem pro to,  

aby v řízení mohlo být naplněno právo na spravedlivý proces každého účastníka 

konkrétního řízení. Okruh účastníků řízení je zákonem vymezen s takovou mírou 

přesnosti, aby v tomto ohledu byla vyloučena jakákoli pochybnost, ale zároveň 

tak široce, aby bylo účastníkům řízení umožněno uplatnit jejich konkrétní 

procesní práva v souladu se zásadou rovného postavení účastníků v řízení.
23

 

V opačném případě, tedy pokud by soud nezajistil účastníkům řízení rovnou 

příležitost k uplatnění procesních práv a k výkonu procesních povinností, 

zakládal by takový postup soudu závažnou vadu řízení a byl by důvodem 

pro napadení rozhodnutí opravnými prostředky.   

 

 

 

 

                                                           
23

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 18. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1963, částka 56. 
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3.1.2 Účastnící řízení 

 

Základními subjekty civilního řízení jsou tedy strany sporu, které před 

soud předstupují a žádají o rozhodnutí své pře. V okamžiku, kdy strany před soud 

předepsaným postupem předstoupí, stávají se z nich účastníci řízení. Účastníky 

sporného řízení jsou žalobce a žalovaný.
24

  

Žalobcem je v civilním řízení ten, kdo podal žalobu. Účastníkem řízení 

se žalobce stane v okamžiku zahájení řízení, tj. v okamžiku, kdy byla žaloba 

doručena soudu. Žalovaným je pak ten, proti komu podaná žaloba směřuje,  

a účastníkem řízení se stává také v okamžiku zahájení řízení. Doručením žaloby 

soudu vzniká procesněprávní vztah mezi soudem a žalobcem, ale až doručením 

žaloby žalovanému vznikne trojstranný procesněprávní vztah mezi žalovaným  

a soudem a zároveň vztah mezi žalobcem a žalovaným.
25

  

Účastnící řízení stojí v řízení ve vzájemně kontradiktorním postavení. 

Podáním žaloby vyjádřil žalobce svou vůli stát ve sporu na straně žalující.  

Na straně žalované pak stojí osoba, kterou žalobce v žalobě jako žalovaného 

označil bez ohledu na její vůli, zda se žalovaným stát chce či nikoli. Okruh 

účastníků při zahájení řízení vymezuje pouze žalobce a toto právo ve sporném 

                                                           
24

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 90. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1963, částka 56. Toto označení účastníků řízení odvozené  

od právního jednání, kterým se řízení zahajuje, od pojmu žaloba (obdobně v něm. 

Klage, žalobce pak Kläger, žalovaný Beklagte), je v občanském soudním řádu 

důsledně dodržováno až od novely provedené zákonem č. 30/2000 Sb. (dále též 

„novela č. 30/2000 Sb.“). Do té doby občanský soud řád označoval účastníky řízení 

jako navrhovatele (žalobce) a odpůrce (žalovaného) a v rozlišování postavení 

účastníků sporného a nesporného řízení nebyl důsledný. 

25
 srov. WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice.  

6., aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-842-0. s. 144-145. 



16 
 

řízení nenáleží nikomu dalšímu, ani soudu. Uvedené však platí pouze v případě 

počátečního vymezování účastníků řízení. Pokud má dojít ke změně již 

existujícího procesněprávního vztahu, je v zásadě vždy třeba, aby s tím projevili 

souhlas ti, jejichž účasti v řízení se má ona změna dotýkat. K tomu, aby mohlo 

z vůle žalobce dojít k zániku již existujícího procesněprávního vztahu zpětvzetím 

žaloby,
26

 tedy dříve než soud rozhodl ve věci samé, je vyžadován souhlas 

žalovaného. Stejně je tomu i v případě, že má dojít k záměně účastníků na straně 

žalovaného,
27

 tzn. na návrh žalobce má místo žalovaného ve sporu dále 

vystupovat jako žalovaný jiná osoba. I v tomto případě je zákonem vyžadován 

souhlas žalovaného.  

Lze zobecnit, že pokud má dojít k ukončení procesněprávního vztahu, 

vychází občanský soudní řád ze zásady, že žalovaný má právo na rozhodnutí  

ve věci samé. Přestože na základě zpětvzetí žaloby, i v popsaném případě záměny 

účastníku, dochází vlastně k „propuštění“ žalovaného ze soudního řízení  

bez toho, aby mu byla uložena jakákoli povinnost, má tato zásada své 

opodstatnění. 

Na meritorním rozhodnutí může mít žalovaný oprávněný morální zájem 

(difamační účinek žaloby),
28

 tak také jasný zájem procesněprávní. Žalovaný může 

oprávněně požadovat, aby bylo v již zahájeném sporu vydáno takové rozhodnutí, 

které založí překážku věci rozhodnuté (rei iuducate).
29

  

                                                           
26 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 96. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1963, částka 56.  

27
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 92. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1963, částka 56.  

28
 Protože následkem podání žaloby v civilním řízení může být snížení důstojnosti  

a vážnosti žalovaného ve společnosti.  

29
 srov. Ústavní soud České republiky. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. 1. 2003 

sp. zn. II. ÚS 210/02, kde Ústavní soudu k nesouhlasu žalovaného se zpětvzetím 
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Mezi soudem a účastníky v průběhu řízení vznikl procesněprávní vztah, 

jehož obsahem jsou procesní práva a povinnosti. Vedle již uvedeného práva  

na meritorní rozhodnutí (a to bez zbytečných průtahů) mají účastníci řízení 

zejména právo na rovné postavení v řízení. Jde přitom o jeden ze základních 

aspektů práva na spravedlivý proces, upravený v ustanovení článku 6 odst. 1 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
30

 a v ustanovení 

článku 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
31

 Rovné postavení účastníků 

řízení v kontradiktorním řízení je v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 

označováno jako rovnost zbraní (equality of arms), která vyjadřuje nutnost 

projednávat spor způsobem, který výrazně neznevýhodňuje jednu stranu sporu 

oproti straně druhé.  

3.1.3 Procesní subjektivita 

 

Nezbytným předpokladem účastenství v civilním řízení je způsobilost být 

účastníkem řízení (procesní subjektivita). Procesní subjektivita je způsobilost být 

nositelem procesních práv a povinností. Tuto způsobilost  má dle zákona
32

 ten, 

kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákona přiznává. Kdo má právní 

                                                                                                                                                                                     

žaloby uvádí, že  „ (…) žalovaný má právní nebo jiný (morální, procesněekonomický 

apod.) zájem na tom, aby o návrhu bylo meritorně rozhodnuto.“ Toto právo má tedy 

rozměr ústavněprávní a dotýká se práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod). 

30
 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209, o sjednání Úmluvy  

o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu 

navazujících. In Sbírka zákonů, České republika. 1992, částka 41, s. 1073-1087. 

31
 Listina základních práv a svobod. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, roč. 

1993, částka 1, usnesení předsednictva České národní rady č. 2, s. 17-23.  

32
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 19. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1963, částka 56.  
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osobnost, upravuje občanský zákoník.
33

 Právní osobností jsou fyzické osoby  

od narození do smrti
34

 a právnické osoby od jejich vzniku do zániku.
35

  

Procesní subjektivita se stanovuje dle pravidel hmotného práva proto,   

že v civilním řízení musí být umožněna ochrana všech myslitelných práv 

pramenících z práva hmotného. Jen na základě takto vymezené procesní 

subjektivity mohou v procesu jako účastníci řízení vystupovat subjekty z celého 

širokého spektra hmotněprávních poměrů. To, že ten, kdo v řízení vystupuje jako 

účastník řízení, má způsobilost být účastníkem řízení, je pak jednou z podmínek 

řízení.  

Ztrátu procesní subjektivity v průběhu řízení řeší ustanovení § 107 o.s.ř. 

pomocí institutu procesního nástupnictví. Ztratil-li účastník řízení procesní 

způsobilost a není možné přistoupit k procesnímu nástupnictví, soud řízení 

zastaví.  

Pokud ten, kdo byl označen jako žalobce nebo žalovaný, neměl procesní 

subjektivitu již v době podání žaloby, soud řízení zastaví, aniž by o věci 

meritorně rozhodl.
36

 V případě, že by bylo meritorně rozhodnuto v řízení,  

ve kterém vystupovala jako účastník osoba, která neměla procesní subjektivitu, 

řízení by bylo v souladu s ustanovením § 229 odst. 1 písm. b) o.s.ř. stiženo 

závažnou vadou, která by odůvodňovala podání žaloby pro zmatečnost.  

 

                                                           
33

 Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník, § 15 odst. 1. In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 2012, částka 33. 

34
 tamtéž § 23.  

35
 tamtéž § 118.  

36
  Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 104 odst. 1. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1963, částka 56. 
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3.1.4 Procesní způsobilost 

 

Občanský soudní řád v ustanovení § 20 o.s.ř. dále upravuje také 

podmínky způsobilosti samostatně před soudem jednat jako účastník řízení 

(procesní způsobilost). Procesní způsobilost má dle citovaného ustanovení každý 

v tom rozsahu, v jakém je svéprávný. Svéprávnost je v občanském zákoníku
37

 

definována jako způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva  

a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Plně svéprávným se člověk stává 

zletilostí. Zletilost se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Před nabytím 

zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením 

manželství. Svéprávnost nabytou uzavřením manželství nezletilý neztrácí  

ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.
38

 

Otázku svéprávnosti řeší v případě člověka (fyzické osoby) občanský 

zákoník poměrně jasně. Komplikovanější je výklad (ne)svéprávnosti v případě 

osob právnických. Celý občanský zákoník vychází z jusnaturalistické koncepce  

a proto důsledně rozlišuje právní postavení člověka, jako subjektu přirozených 

práv, a právní postavení právnické osoby, jako umělého útvaru. Pojetí právnické 

osoby v občanském zákoníku vychází z teorie fikce. Právnické osoby jsou 

v občanském zákoníku koncipovány jako umělé útvary, které jsou tvořeny 

k tomu, aby sloužily zájmům člověka, a nejsou (mimo majetkových právních 

vztahů) staveny člověku naroveň. Názory na to, zda je právnické osobě přiznána 

(byť její povahou omezená svéprávnost) se v právní teorii liší.  

Pokud je svéprávnost vymezena jako způsobilost nabývat pro sebe 

vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, pak lze říci,  

že právnická osoba svéprávná není, protože právnické osoby nemohou jednat 

                                                           
37

 Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník, § 15 odst. 2. In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 2012, částka 33. 

38
 tamtéž § 30.  
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vlastními činy, nýbrž jen v zastoupení. Dle jiného názoru nelze říci, že právnická 

osoba je nesvéprávná, protože (ne)svéprávnost je kategorie, která na právnickou 

osobu vůbec nedopadá a pokud zákon hovoří o nesvéprávné osobě  

(např. v ustanovení § 78 odst. 2; v § 1525 nebo v § 2997 odst. 2 občanského 

zákoníku) může tou osobou být vždy pouze člověk (osoba fyzická). Právnické 

osoby sice mají způsobilost k právnímu jednání, nikoli ale k vlastnímu právnímu 

jednání, protože dle ustanovení § 151 občanského zákoníku zákon stanoví 

(popřípadě zakladatelské právní jednání určí), jakým způsobem a v jakém rozsahu 

členové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli. Členové 

orgánu právnické osoby její vůli nahrazují, ale nevytvářejí. V důvodové zprávě 

k ustanovení § 118 občanského zákoníku se ale uvádí, že jinak než její právní 

povahou svéprávnost právnické osoby omezena není.
39

 

Občanský soudní řád v otázce procesní způsobilosti komplikovanou 

hmotněprávní úpravu (ne)svéprávnosti právnických osob nereflektuje a obsahuje 

vlastní úpravu procesní způsobilosti právnických osob. V ustanovení § 21 o.s.ř. 

přímo stanoví, kdo v řízení jedná za právnickou osobu. Obdobně občanský soudní 

řád v následujících ustanoveních upravuje i to, kdo vystupuje před soudem za stát 

a za obec či vyšší územně samosprávné celky.  

3.1.5 Zastoupení 

 

Fyzická osoba, která nemůže před soudem jednat samostatně (nemá 

procesní způsobilost), musí být zastoupena, a to svým zákonným zástupcem, nebo 

opatrovníkem. Pokud to vyžadují okolnosti případu, může soud také rozhodnout, 

že fyzická osoba, která není plně svéprávná, musí být v řízení zastoupena svým 

zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, i když jde o věc, v níž by jinak mohla 

                                                           
39

 Sněmovní tisk č. 362. Vládní návrh zákona, občanský zákoník. Důvodová zpráva 

k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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jednat samostatně,
40

 tedy o věc, která spadá do okruhu věcí, pro které je daná 

osoba jinak svéprávná. Zastoupení ve smyslu občanského soudního řádu  

je institutem procesního práva a na jeho základě vzniká jeden z dílčích 

procesněprávních vztahů, a to vztah mezi zástupcem a zastoupeným, 

procesněprávní vztah mezi oběma (zástupcem a zastoupeným) a soudem  

a procesněprávní vztah s ostatními účastníky řízení. Obsahem těchto vztahů jsou 

procesní práva a povinnosti.
41

  

Zastoupení vzniká nejen v případě nutnosti, kdy účastník řízení jinak 

není způsobilý před soudem jednat (nebo jeho pobyt není znám), ale také 

v případě, kdy je zastoupení založeno projevem vůle účastníka řízení, na základě 

plné moci.  

Zastoupení může zaniknout odvoláním plné moci účastníkem nebo 

výpovědí plné moci zástupcem. Zastoupení vždy zaniká, ztratí-li zastoupený 

účastník procesní subjektivitu, nebo zemře-li (či zanikne) zástupce. Zastoupení 

zanikne také právní mocí rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení, pro které byla 

udělena plná moc, na které bylo zastoupení založeno. 

3.1.6 Věcná legitimace 

 

Věcná legitimace je procesní institut odrážející hmotněprávní vztah 

účastníka řízení k projednávané věci. Věcná legitimace určuje z pohledu hmotného 

práva, kdo je nositelem daného oprávnění (aktivní věcná legitimace) či dané 

povinnosti (pasivní věcná legitimace). Jde o pojem čistě teoretický, který není 

užíván ani v občanském soudním řádu ani v hmotněprávních předpisech, pro soudní 

                                                           
40

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 22, § 23. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1963, částka 56.  

41
 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 

ISBN 80-86861-09-0. s. 192. 
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řízení má ale zásadní význam jednak při rozhodování ve věci samé, ale také  

při změnách v procesněprávním vztahu. 

Dostatek věcné legitimaci nelze považovat za podmínku vzniku ani trvání 

účastenství v soudním řízení, je na ní závislý až výsledek meritorního rozhodnutí, 

tedy úspěch či neúspěch účastníka řízení. Pro vznik a ani trvání účastenství v  řízení 

totiž není třeba, aby byl žalobce nositelem tvrzeného oprávnění, nebo aby byl 

žalovaný nositelem v žalobě tvrzené povinnosti. Jak vyjádřil Nevyšší soud 

v usnesení ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 708/2002, skutečnost, že návrh  

na zahájení řízení podal subjekt, který nebyl aktivně věcně legitimován, neznamená, 

že řízení nebylo řádně zahájeno.
42

 Nedostatek věcné legitimace znamená pouze  

to, že účastník řízení nebyl nositelem tvrzeného práva či povinnosti a žalobu soud 

pro tento nedostatek zamítne.  

Na rozdíl od procesní subjektivity, která je podmínkou řízení a soud musí 

zkoumat její naplnění od počátku řízení v celém jeho průběhu, nedostatek věcně 

legitimace nebude překážkou postupu řízení. Nedostatek věcné legitimace nastane 

nejen, pokud jako účastník řízení vystupuje ten, kdo není subjektem hmotněprávního 

poměru, ale hrozí i v případech tzv. nuceného společenství, kdy jedna osoba sama 

postrádá věcnou legitimaci a k úspěchu v řízení je třeba uplatnit právo společně 

všemi legitimovanými účastníky, resp. vůči všem legitimovaným účastníkům 

zároveň. 

Jde-li o zjevný nedostatek věcné legitimace, je v zákonem stanovených 

případech možné ho řešit i jinými způsoby než skončením řízení zamítnutím žaloby. 

Procesní právo upravuje instituty, při jejichž využití je možné, aby v  řízení,  

ve kterém je dán nedostatek věcné legitimace, bylo pokračováno  s věcně 

legitimovanými účastníky. Instituty, prostřednictvím kterých je možné vyřešit tento 

                                                           
42

 srov. Nejvyšší soud. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003  

sp. zn. 29 Odo 708/2002.  In Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Publikováno 

pod číslem 37/2004.  
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nedostatek a v již zahájeném řízení pokračovat s těmi, kdo jsou věcně legitimování, 

jsou: přistoupení,
43

 záměna
44

 a procesní nástupnictví při singulární sukcesi.
45

  

3.1.7 Právní zájem 

 

Právní zájem na výsledku řízení je další institut, který souvisí 

s účastenstvím v civilním řízení. Právní zájem je předpokladem úspěchu ve sporu, 

protože účastník řízení se může domáhat soudní ochrany vždy jen sám pro sebe,  

ve svém vlastním zájmu. Vyloučeny jsou actio popularis, žaloby ve veřejném 

zájmu, známé z římského práva, pomocí kterých mohl každý občan žalovat  

ve věcech veřejného zájmu.  Situace, za kterých bylo v římském právu možné podat 

actio popularis, byly například případy posunu hraničních kamenů, nebo podvodu 

na nezletilci apod., tedy případy, kdy šlo o ochranu veřejného zájmu, nikoli zájmu 

soukromoprávního.
46

 V civilním řízení sporném jsou vyloučeny také žaloby 

v právním zájmu někoho jiného.  

V případě žaloby na určení existence práva nebo právního vztahu,  

tzv. určovacích žalob, je právní zájem dokonce podmínkou řízení, a tedy i vzniku 

účastenství. V tomto případě je třeba dokonce existence kvalifikované podoby 

právního zájmu, a to právního zájmu naléhavého.
47

  

 

                                                           
43

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 92 odst. 1. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1963, částka 56. 

44
 tamtéž § 92 odst. 2.  

45
 tamtéž § 107a.  

46
 KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. Praha:  

C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-031-1. s. 77 a násl. 

47
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 80. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1963, částka 56. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071790311
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3.1.8 Procesní legitimace 

 

Procesní legitimace je dalším institutem, který ovlivňuje účastenství 

v civilním řízení, a to tak, že pomocí procesní legitimace se může s úspěchem 

domáhat práva i účastník, který zjevně postrádá legitimaci věcnou. Procesně 

legitimován je například věřitel dlužníka k podání tzv. poddlužnické žaloby podle 

ustanovení § 315 odst. 1 o.s.ř. Stejně jako u věcné legitimace není ani procesní 

legitimace podmínkou vzniku účastenství, ale závisí na ní až úspěch ve věci 

samé.  

3.1.9 Vedlejší účastenství a hlavní intervence 

 

Vedlejší účastník je ten, kdo do řízení vstupuje jako intervent na podporu 

toho účastníka, na jehož vítězství ve sporu má právní zájem.
48

 Vedlejší účastník 

má sice dle znění ustanovení § 93 odst. 3 o.s.ř. stejná práva a povinnosti jako 

samotný účastník, neplatí to však úplně. Vedlejší účastník nemůže činit úkony, 

které by byly v rozporu s účelem vedlejší intervence (např. uznat nárok, vzdát se 

nároku, nebo vzít žalobu zpět), nemůže činit ani úkony vázané výlučně  

na účastníka (např. žádost o ustanovení zástupce, osvobození od soudních 

poplatků). Vedlejšímu účastníkovi nemůže být rozhodnutím ve věci samé 

přisouzeno právo nebo uložena povinnost. Vedlejší účastník nenese procesní 

odpovědnost za úspěch v řízení, proto bude-li činit procesní úkony odporující 

úkonům účastníka, kterého podporuje, bude dána přednost úkonům účastníka 

řízení.
49

  

                                                           
48

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 93. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1963, částka 56. 

49
 srov. DVOŘÁK, Bohumil. § 93 (Vedlejší účastenství). In: LAVICKÝ, Petr 

aj. Občanský soudní řád: Praktický komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer  



25 
 

Procesní postavení vedlejšího účastníka a jeho procesní práva  

a povinnosti jsou tedy omezeny podporou účastníka řízení. Vedlejší účastník  

je toliko podporovatelem účastníka. Dle Václava Hory, je vedlejší účastník pouze 

třetí osobou, která sice není stranou (účastníkem), ale může se jistou měrou 

účastnit na řízení, které je vedené mezi jinými.
50

 Proto nepovažuji vstup 

vedlejšího účastníka do řízení za skutečnost, která by představovala s ohledem  

na předmět této práce relevantní změnu (základního) procesněprávního vztahu. 

Vstup podporovatele do řízení dle mého názoru nemůže mít vliv  

na procesněprávní vztah a jeho strukturu.  Nebude mít ani podstatný vliv na práva 

a povinnosti plynoucí z tohoto vztahu jeho subjektům (přestože soud např. musí 

vedlejšímu účastníkovi doručovat písemnosti a musí mu zajistit právo být slyšen).  

Vedlejším účastenstvím v civilním řízení se proto nebudu dále zabývat. 

Předmětem rozboru v předkládané práci nebude ani hlavní intervence, 

neboť hlavní intervent nevstupuje do původního řízení jako třetí strana, ale stává 

se žalobcem v novém intervenčním řízení, ve kterém budou účastníci základního 

procesu (tj. žalobce a žalovaný) vystupovat jako nerozluční společníci na straně 

žalované. Intervenční řízení je tedy samostatným procesem, ve kterém vznikne 

nový procesněprávní vztah, který bude odlišný od vztahu v základním řízení. 

Nový procesněprávní vztah je založený intervenční žalobou a má obvyklou 

strukturu trojstranného vztahu mezi žalobcem, žalovaným a soudem. Základní 

procesněprávní vztah i po zahájení intervenčního řízení stále trvá a základní 

řízení může pokračovat dále vedle řízení intervenčního.
51

 S ohledem na to nebude 

                                                                                                                                                                                     

[cit. 2016-11-23].  ASPI_ID KO99_p11963CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 

2336-517X. 

50
 HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří (ed.). Československé civilní právo procesní: I.-III. 

díl. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3. s. 24. 

51
 srov. DVOŘÁK, Bohumil. § 91a (Hlavní intervence). In: LAVICKÝ, Petr 

aj. Občanský soudní řád: Praktický komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer  
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v předkládané práci hlavní intervence považována za změnu procesněprávního 

vztahu.  

3.2 Soud 

 

Soud je jedním ze základních subjektů procesního vztahu. Před soud 

přistupují strany sporu s žádostí o rozhodnutí jejich pře. Před soudem  

se ze sporných stran stávají účastníci řízení a spor mezi nimi pokračuje  

ve formalizované podobě, jehož další průběh v rámci řízení soud zajišťuje 

prostřednictvím svého autoritativního postavení. Právním postavením soudů 

v našem právním řádu a problematikou soudnictví se v české procesualistice 

komplexně zabýval profesor Zoulík a své závěry shrnul v monografii publikované 

v roce 1995 pod názvem Soudy a soudnictví.
52

 V následujícím textu budu 

vycházet především z jeho koncepce právního postavení soudu a soudce, která  

dle mého názoru dosud nebyla na poli civilní procesualistiky žádným z  našich 

autorů překonána. Pro následující text pak bude zásadní především rozlišení 

postavení soudu a soudce v procesním vztahu.  

Pojem souzení profesor Zoulík definuje jako „poznávací činnost, 

spočívající v řešení sporných konkrétních případů podle obecných pravidel .“
53

 

Pro souzení je dle profesora Zoulíka typické, že výsledkem této poznávací 

činnosti bude závazné a vynutitelné rozhodnutí. Rozhodnout spor přitom může 

„pouze subjekt, který stojí vně právního vztahu, z  něhož vznikl spor, který tedy 

při jeho řešení hraje úlohu ´nezúčastněného třetího´.“
54

 Tím se dle profesora 

                                                                                                                                                                                     

[cit. 2016-11-23].  ASPI_ID KO99_p11963CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 

2336-517X. 

52
 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha: C.H. Beck, 1995. Právo  

a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 80-7179-005-2 

53
 tamtéž s. 13. 

54
 tamtéž s. 18. 
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Zoulíka soud zásadně odlišuje od správního orgánu, který při své činnosti sice 

také rozhoduje o právech a povinnostech, ale stojí přitom uvnitř právního vztahu.  

Soudy jsou dle profesora Zoulíka instituce, které právní systém vytváří proto, aby 

v zájmu zúčastněných subjektů, ale i v zájmu lidské pospolitosti jako takové 

precizovaly právní nomy ve vztahu ke konkrétním konfliktům, které jsou řešeny. 

K tomu musí být tato instituce nadána autoritou, která jí umožňuje vynutit její 

rozhodnutí.
55

  

Pro soud je tedy dle výše uvedených závěrů typické dvojí postavení,  

a to postavení nezávislého třetího a zároveň autoritativní postavení, které 

umožňuje rozhodovat spor tak, aby výsledek nebyl (s výjimkou opravných řízení) 

dále zpochybňován. Autoritativní postavení při rozhodování občanskoprávních 

sporů svěřuje stát soudům na úrovni ústavního práva a odráží se dále v normách 

práva procesního.
56

  

Pro moderní soudnictví jsou charakteristické tři rysy: specializace, 

odbornost a soudcovská nezávislost. Specializací se rozumí to, že soudy mimo 

soudnictví nevykonávají žádnou další funkci a zároveň také to, že soud nemůže 

být při rozhodování „právních konfliktů“
57

 zastoupen jinými orgány. Odbornost 

soudu znamená, že rozhodování přísluší soudcům s odpovídajícím právním 

vzděláním a až na výjimky není připuštěno rozhodování prostřednictvím soudců 

laiků. Soudcovská nezávislost má několik rovin. Je v ní jednak vyjádřeno  

                                                           
55

 tamtéž. 

56
 tamtéž. 

57
 tento termín zavádí Zoulík vedle pojmu spor o právo, neboť pojem právní konflikt 

může „zahrnout i porušení a ohrožení práva a nevytváří dojem, že spornost musí být 

dána procesně.“ Blíže viz str. 18 výše citované publikace. 
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ono postavení nezávislého třetího při řešení konkrétního sporu, ale také 

systémová nezávislost soudce na jiné moci či příkazech.
58

 

Strany, které překládají svůj spor soudu, nemohou rozhodovat o tom, 

který soudce jejich spor projedná. Konkrétní osoba soudce pro dané řízení bude 

určena pomocí předem daných pravidel, dle rozvrhu práce. Účastníci řízení 

mohou určitý vliv uplatnit pouze pomocí námitky podjatosti, která může vést 

k vyloučení soudce z projednávání věci.
59

  

Subjektem procesněprávního vztahu je vždy jen soud, nikoli konkrétní 

soudce, který však jménem soudu provádí poznávací a rozhodovací činnost. 

Účastníci jsou v průběhu řízení v přímém kontaktu právě s konkrétním soudcem, 

konkrétního soudce seznamují s jejich záležitostí prostřednictvím svých tvrzení  

a důkazních návrhů, před konkrétním soudcem se provádí dokazování a konkrétní 

soudce pak vynese rozhodnutí, pod nímž bude podepsán.
60

 K tomu Zoulík uvádí, 

                                                           
58

 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995. Právo  

a hospodářství. ISBN 3-406-39312-8. s. 18. 

59
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 14 a násl. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1963, částka 56. 

60
 K tomu srov. také znění ustavení čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky: „Soudce je 

při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního 

řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo  

s takovou mezinárodní smlouvou“ nebo také znění § 79 odst. 1 zákona o soudech  

a soudcích: „Soudci a přísedící jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni 

pouze zákonem. Jsou povinni vykládat jej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 

a rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě  

a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem.“ viz Ústavní zákon č. 1  

ze dne 16. prosince 1992, Ústava České republiky, čl. 95 odst. 1. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1993, částka 1. Česko. Zákon č. 6 ze dne 30. listopadu 2001, Zákon 

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 
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že „Činnost soudů není anonymní, ale je vždy prezentována osobami, které 

zajišťují její funkci.“
61

 Dle Zoulíka jen spojení konkrétního soudce se soudním 

rozhodnutím umožňuje posoudit (a to i následně), zda věc rozhodoval soudce, 

který mohl rozhodovat a zároveň se soudce svým podpisem pod rozhodnutím 

hlásí k závěrům a myšlenkám v rozhodnutí obsaženým. Postavení soudce a soudu 

v procesněprávním vztahu je třeba důsledně rozlišovat. Přestože poznávací  

a rozhodovací činnost soudu provádí soudce jakožto konkrétní osoba, subjektem 

procesního vztahu je vždy jen soud. O právech a povinnostech osob může 

v civilním řízení rozhodovat pouze soud a jen ve vztahu k soudu by se  proto měla 

uplatnit zásada perzistence procesněprávního vztahu. Nicméně nelze zcela 

odhlédnout od toho, že samotnou poznávací a rozhodovací činnost jménem soudu 

provádí konkrétní soudce. 

  

                                                                                                                                                                                     

zákonů (zákon o soudech a soudcích), § 79 odst. 1. In Sbírka zákonů České 

republiky. 2002, částka 4. 

61 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995. Právo  

a hospodářství. ISBN 3-406-39312-8. s. 41. 
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4 Perzistence procesněprávního vztahu 
 

Pojem perzistence můžeme chápat jako stálost, trvalost ale i přetrvávání. 

Účastník je zpravidla účastníkem pro celé řízení od jeho zahájení až do rozhodnutí 

ve věci samé. To vyplývá z vázanosti účastníků řízení na sebe,
62

 odvozené z práva 

žalovaného na to, aby bylo v jednou zahájeném řízení soudem meritorně rozhodnuto. 

Vázanost účastníků na sebe, vyjádřená v této práci jako zásada perzistence 

procesněprávního vztahu, je projevem práva na spravedlivý proces garantovaného 

jak v čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,
63

 

tak i v čl. 36 Listiny základních práv a svobod.
64

  

 Totožnost účastníků po celé řízení je základním znakem civilního 

řízení.
65

 Obdobně to platí i o soudu, jehož příslušnost v souladu se zásadou 

perpetuatio fori zpravidla trvá od zahájení řízení až do rozhodnutí ve věci samé,  

a to i v případě, že se v průběhu řízení změní okolnosti, na základě kterých byla 

příslušnost soudu při zahájení řízení určena. Pro určení věcné a místní 

                                                           
62

 srov. HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří (ed.). Československé civilní právo procesní:  

I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3. Díl II. s. 176. 

63
 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209, o sjednání Úmluvy  

o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu 

navazujících. In Sbírka zákonů, České republika. 1992, částka 41, s. 1073-1087. 

64
 Listina základních práv a svobod. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1992,  

roč. 1993, částka 1, usnesení předsednictva České národní rady č. 2, s. 17-23.  

65
 a to nejen civilního srov. Nejvyšší správní soud. Usnesení Nejvyššího správního 

soudu ze dne 12. 6. 2003 sp. zn. Nad 52/2003 o využití zásady perpetuatio fori  

ve správním soudnictví. 
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příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době 

jeho zahájení.
66

  

Zahájením řízení vzniká trojstranný procesní vztah mezi soudem, 

žalobcem a žalovaným, na základě kterého vznikají těmto subjektům práva  

a povinnosti. Ty jsou však s ohledem na právní postavení subjektů tohoto vztahu 

asymetrické. Soud v řízení vystupuje jako subjekt veřejného práva 

v autoritativním postavení nezávislého třetího. Soud je subjektem 

procesněprávního vztahu, ale na rozdíl od účastníků řízení není (ani tvrzeným) 

účastníkem projednávaného hmotněprávního poměru. Soud má v procesním 

vztahu jen povinnosti (rozhodnout ve věci, dodržovat stanovené lhůty). Účastníci 

řízení mají v procesněprávním vztahu povinnosti i práva a jedním ze základních 

práv účastníků je právo na rozhodnutí ve věci samé. Především z práva  

na rozhodnutí ve věci samé, které účastníkům vzniká zahájením řízení,  

a ze zásady perpetuatio fori odvozuji zásadu perzistence procesněprávního 

vztahu.  

Za zásady perzistence procesněprávního vztahu existují zákonem 

stanovené výjimky. Na straně účastníků může dojít k výjimkám na základě 

záměny, přistoupení účastníků nebo na základě procesního nástupnictví. 

Nejvýznamnější výjimkou ze zásady perzistence procesněprávního vztahu   

na straně soudu jsou pak případy delegace věci. Jak výjimky ze zásady 

perzistence proceněprávního vztahu pak považuji i zahájení řízení před 

nepříslušným soudem a následné postoupení věci, dožádání a změny soudce. 

Obecně však v civilním právu procesním platí zásada perzistence (stálosti) 

procesněprávních vztahů.  

Na následujících stránkách budou rozvedeny zákonem umožněné 

výjimky z pravidla perzistence procesněprávních vztahů, a bude zhodnocena 

                                                           
66

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 11. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1963, částka 56. 
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jejich vhodnost, potřebnost a to, jakým způsobem jsou v případě výjimek z této 

zásady zachována základní práva účastníků řízení.  
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5 Změny procesněprávního vztahu na straně účastníků 

5.1 Přistoupení 

5.1.1 Základní teoretická východiska 

 

Na straně žalující i na straně žalované muže v jediném řízení stát několik 

osob zároveň (společenství v rozepři nebo též consortium litis). A to buď z vůle 

sporných stran (resp. žalobce) anebo z rozhodnutí soudu vedeného procesní 

hospodárností v případě spojení věcí.  

K uplatnění některých práv je v soudním řízení nutné společné jednání 

více osob, protože z hmotněprávní úpravy plyne, že jediný účastník sám  

by postrádal věcnou legitimaci, a to aktivní či pasivní (společenství nucené).
67

 

Pokud by žalobce při vymezení účastníků řízení v žalobě opomenul uvést 

některou z těchto osob, důsledkem takového opomenutí může být až zamítnutí 

žaloby pro nedostatek věcné legitimace.  

Přistoupení je procesní institut, který umožňuje odstranit v již zahájeném 

řízení zjevný
68

 nedostatek věcné legitimace (aktivní i pasivní) tím, že dojde  

k rozšíření okruhu účastníků. Do procesněprávního vztahu přistoupí další osoba,  

a to buď na straně žalobce anebo žalovaného, event. i obou.  

Pokud žaluje nebo byla žalována osoba, která není nositelem věcné 

legitimace ani sama ani ve spojení s jinými a k úspěchu ve sporu je třeba,  

aby v řízení vystupovali její právní nástupci, o přistoupení nepůjde. Byla-li daná 

osoba na počátku řízení věcně legitimovaná, věcnou legitimaci v  průběhu řízení 

pozbyla a ke skutečnosti, na základě které věcnou legitimaci pozbyla, došlo  

                                                           
67 K tomu podrobněji viz Halouzka, V. Pluralita žalovaných v řízení o náhradu škody 

a právní moc rozsudku. Bulletin advokacie, 1978, leden - březen s. 23 a násl.  

68
 Musí jít jen o zjevný nedostatek věcné legitimace, protože o přistoupení je třeba 

rozhodnout dříve, než soud rozhodne ve věci samé. 
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po zahájení řízení, bude třeba využít institut procesního nástupnictví. Pokud byla 

daná osoba od počátku řízení věcně legitimovaná a v průběhu řízení se změnily 

hmotněprávní poměry pouze tak, že již není sama věcně legitimovaná a musí 

žalovat nebo být žalovaný ve spojení s jinými, nedostatek věcné legitimace může 

být odstraněn rozšířením okruhu účastníků pomocí procesního nástupnictví  

při singulární sukcesi.
69

  

Přistoupení je třeba dále odlišit od záměny účastníků, která je na místě 

v případě, kdy žalobce nechce dále tvrdit věcnou legitimaci stávajícího účastníka 

řízení, a to ani ve spojení s účastníkem dalším, ale chce jako účastníky řízení 

označit osoby zcela jiné, přestože by tím mělo vzniknout společenství účastníků. 

Na rozdíl od procesního nástupnictví půjde o záměnu, pokud byl dán nedostatek 

věcné legitimace již na počátku řízení.  

S ohledem na to, že se běžně používá pojem přistoupení účastníka,  

si dovoluji pro upřesnění ještě uvést, že přistoupivší osoba se stává účastníkem 

řízení až v okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí soudu o přistoupení.  

Do řízení (do procesněprávního vztahu) tedy přistupuje jako nový účastník osoba, 

která dosud stála mimo okruh účastníků řízení, nikoli někdo, kdo již účastníkem 

je. Jako vhodnější označení pro tento institut by tak s ohledem na jeho povahu 

mohlo být spíše přistoupení k rozepři, které používá například Alena 

Winterová.
70

 

 

                                                           
69

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 92 odst. 3. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1963, částka 56. K tomu dále srov. opačné stanovisko 

Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2007  

sp. zn. 21 Cdo 1438/2006.  

70
 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice.  

6., aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-842-0. s. 146-147. 
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5.1.2 Rozbor platné právní úpravy 

 

Ke změně (resp. rozšíření) subjektů procesněprávního vztahu dochází 

v případě přistoupení další osoby jako účastníka řízení na základě ustanovení  

§ 92 odst. 1 o.s.ř. Přistoupení dalšího účastníka do již probíhajícího řízení, tedy  

do již existujícího procesněprávního vztahu, může iniciovat pouze žalobce tím,  

že soudu navrhne přistoupení konkrétně určené osoby. K podání návrhu není 

oprávněn ten, kdo chce do řízení přistoupit, ani žalovaný. Ani soud nemůže z úřední 

povinnosti rozhodnout o přistoupení dalšího účastníka do řízení, a to ani v případě, 

pokud by šlo o nucené společenství účastníků a přistoupení dalšího účastníka  

by představovalo jedinou možnost, jak zhojit nedostatek věcné legitimace.  

Základní podmínkou pro připuštění přistoupení dalšího účastníka do řízení 

je tedy návrh žalobce. Přistupující účastník dále musí být způsobilý stát  

se subjektem řízení a musí mít způsobilost k procesním úkonům, případně být řádně 

zastoupen. Jak rozebral Nejvyšší soud České republiky v usnesení ze dne  

26. 4. 2006 sp. zn. 29 Cdo 1452/2005, „[m]ožnost soudu vyhovět návrhu  

na přistoupení dalšího účastníka do řízení je podmíněna i tím, že svým rozhodnutím 

nevytvoří procesní stav, který by mu bránil v řízení pokračovat“
 71

 Soud proto 

nemůže připustit přistoupení, pokud by tím (ve vztahu k přistupujícímu účastníkovi) 

založil nedostatek své pravomoci,
72

 věcné příslušnosti,
73

 nebo překážku 

litispendence
74

 či překážku věci rozsouzené.
75

 Soud nemůže návrhu na přistoupení 

vyhovět ani tehdy, jestliže „není zřejmé, čeho se žalobce vůči přistoupivšímu 

                                                           
71 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006  

sp. zn. 29 Cdo 1452/2005. Obdobně také např. 30 Cdo 3449/2014. 

72
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 7. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1963, částka 56. 

73
 tamtéž § 9.  

74
 tamtéž § 83.  

75
 tamtéž § 159a odst. 4.  
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účastníku žalobou domáhá (jde-li o přistoupení do řízení na straně žalovaného), 

nebo čeho se přistoupivší účastník žalobou domáhá vůči žalovanému (jde-li  

o přistoupení do řízení na straně žalobce).“
76

 Soud přistoupení nepřipustí také tehdy, 

bylo-li by přistoupení dalšího účastníka v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení.  

„Nehospodárnost připuštění dalšího účastníka do řízení je podle konstantní 

judikatury dovolacího soudu dána zejména tehdy, jestliže by takový postup vyvolal 

další dokazování, které by jinak nebylo potřebné a ve svých důsledcích by vedlo  

k oddálení rozhodnutí věci mezi dosavadními účastníky řízení.  Vzhledem k tomu,  

že sporné řízení je ovládáno zásadou dispoziční, z níž vyplývá, že je zásadně věcí 

žalobce, koho chce žalovat, je nutno omezující zásahy ze strany soudu vykládat 

(jako každou výjimku z pravidla) restriktivně, a proto též judikatura vyžaduje,  

že rozpor se zásadou procesní ekonomie musí být zjevný.“
77

 Poslední předpoklad 

pro přistoupení dalšího účastníka do řízení se týká pouze případů, kdy má další 

účastník přistoupit na stranu žalující, pak je třeba, aby osoba, jejíž přistoupení  

je navrhováno, s návrhem souhlasila.  

Soud na základě návrhu žalobce může přistoupení připustit. Dle modality 

použité v ustanovení § 92 odst. 1 o.s.ř. soud přistoupení připustit nemusí ve všech 

případech, kdy je navrhováno. Dle judikatury
78

 soud návrh na přistoupení dalšího 

účastníka připustí (jsou-li splněny výše uvedené podmínky) zejména v případech, 

kdy podle hmotněprávní úpravy musí účastníci vystupovat v  řízení jako nerozluční 

                                                           
76

 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006  

sp. zn. 29 Cdo 1452/2005. Obdobně také např. Nejvyšší soud České republiky. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2014 sp. zn. 30 Cdo 3449/2014. 

77
 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 10. 2008 

 sp. zn. 25 Cdo 2940/2008. 

78
 srov. např. Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 

3. 2016 sp. zn. 21 Cdo 5734/2015, nebo též Nejvyšší soud České republiky. Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006 sp. zn. 29 Cdo 1452/2005. 
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společníci (§ 91 o.s.ř.), protože jinak by žaloba musela být zamítnuta pro nedostatek 

pasivní věcné legitimace (nucené společenství).  

Přistoupení je však obecně možné připustit i z  jiných důvodů, kdy rozšíření 

okruhu účastníků řízení není nutné k odstranění nedostatku věcné legitimace a záleží 

čistě na vůli žalobce. Při rozhodování o návrhu na přistoupení dalšího účastníka  

do řízení, jehož účelem není odstranění nedostatku věcné legitimace, pak bude soud 

posuzovat především hledisko hospodárnosti řízení. V případě přistoupení se totiž 

vůči novému účastníkovi automaticky nepřejímá dosavadní stav řízení. Pokud 

přistoupivší účastník výslovně neprojeví souhlas s převzetím dosavadního stavu 

řízení, je třeba novému účastníkovi zajistit možnost uplatnění všech jeho procesních 

práv. To znamená, že soud má povinnost zejména provést dokazování a umožnit 

novému účastníkovi vyjadřovat se k provedeným důkazům.  

 Přistoupení je tedy možné rozdělit do dvou kategorií – na přistoupení, 

kterým dojde ke zhojení nedostatku věcné legitimace původního účastníka řízení, 

který může úspěšně žalovat nebo být žalován pouze ve spojení s další osobou  

(v případě nuceného společenství), a přistoupení, které je navrhováno čistě z vůle 

žalobce (pak vznikne společenství dobrovolné).  

Otázka věcné legitimace je ale otázkou hmotněprávní a s konečnou platností 

bude vyřešena až při rozhodování ve věci samé. Při úvaze soudu, zda má přistoupení 

dalšího účastníka připustit je tedy třeba vycházet především z  tvrzení žalobce, 

případně z okolností, které jsou již v daném stádiu řízení naprosto zřejmé.  

Návrhem na přistoupení dalšího účastníka řízení obecně není možné 

odstranit nedostatek věcné legitimace původního účastníka řízení, který již v  době 

zahájení řízení zřejmě nebyl věcně legitimován.
79

 JUDr. František Ištvánek, tento 

                                                           
79

 srov. Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne  

7. 12. 2005 sp. zn. 21 Cdo 1421/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, 
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názor rozporuje, a to proto, že takový přístup „[k]lade značné nároky na posouzení 

toho, zda žalobce měl v době podání žaloby přístup k informacím o nedostatku 

pasivní legitimace původního žalovaného […] Je spíše namístě položit důraz  

na procesní ekonomii v každé individuální věci i s poukazem na to, že účastníci 

nemohou utrpět přistoupením dalšího žalovaného žádnou procesní a konec konců ani 

reálnou újmu, když omyl v pasivní legitimaci se promítá do rozhodování  

o nákladech řízení (viz též NS 20 Cdo 2026/2005). Není zde ani zohledněna 

případná žalobcova nejistota o pasivně legitimované osobě; ´pánem sporu´ je konec 

konců žalobce a rozhodné je, co je či bylo zřejmé jemu, nikoliv soudu.“
80

 Je však 

třeba upozornit, že názor prezentovaný JUDr. Františkem Ištvánkem je minoritní  

a v judikatuře Nejvyššího soudu se neprosadil.  

Poslední zmiňovanou podmínkou přistoupení k rozepři je pak souhlas toho, 

kdo má do řízení vstoupit na straně žalobce. Souhlas žalovaného ani toho, kdo má 

přistoupit na jeho stranu se nevyžaduje. Dříve než soud o přistoupení rozhodne, 

musí toho, kdo má do řízení přistoupit na stranu žalobce, vyzvat k vyjádření. Pokud 

by soud návrhu na přistoupení dalšího účastníka na straně žalobce nevyhověl  

jen proto, že k návrhu nebyl doložen souhlas osoby, jejíž přistoupení žalobce 

navrhuje, aniž by byla tato osoba vyzvána k vyjádření k návrhu na přistoupení  

do řízení, zatížil by řízení vadou, která by mohla mít za následek nesprávné 

                                                                                                                                                                                     

ročník 2006, pod č. 47, obdobně Nejvyšší soud České republiky. Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 25 Cdo 1676/2013. 

80
 srov. Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne  

24. 11. 2005 sp. zn. 20 Cdo 2026/2005, IŠTVÁNEK, František. § 92. In: Občanský 

soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. Komentáře Wolters 

Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. [Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2016-8-

21]. Dostupné v Systému ASPI. 
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rozhodnutí ve věci.
81

 Tato vada by pak byla důvodem k napadení rozhodnutí ve věci 

samé odvoláním.  

V případě, že by žalovaný uplatnil v řízení svá práva vůči žalobci 

vzájemným návrhem podle ustanovení § 97 o.s.ř., a následně by do řízení  

o vzájemném návrhu původně žalovaný účastník navrhl přistoupení další osoby  

na straně žalovaného, mohl by soud návrhu vyhovět pouze za podmínky, že s  tím 

osoba, která má do řízení přistoupit souhlasí, protože v řízení o vzájemném návrhu 

by byla fakticky i v pozici žalobce.
82

 

O přistoupení k rozepři rozhoduje soud usnesením, které se doručuje  

účastníkům i osobě, která má být do řízení přibírána jako nový účastník.  

K přistoupení účastníka do řízení dojde v okamžiku, kdy nabude usnesení  

o přistoupení právní moci. Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné,
83

 protože 

nejde pouze o rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení.
84

  

Zákon prostřednictvím institutu záměny přiznává žalobci právo napravit 

svůj omyl v okruhu účastníků řízení uvedených v žalobě. Návrhem na přistoupení 

ale není možné vyloučit dopady tohoto omylu, které spočívají v prekluzi  

či promlčení práva.  Uplatněním práva u soudu se staví běh lhůt pouze ve vztahu 

k osobě, vůči které se řízení vede a nikoli k dalším osobám, vůči kterým by to také 

přicházelo v úvahu, ale řízení vůči nim dosud nebylo zahájeno. Běh promlčecí doby 
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 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2010  

sp. zn. 32 Cdo 4753/2010. 

82
 srov. Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne  

30. 5. 2007 sp. zn. 26 Cdo 3061/2005. 

83
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 202 odst. 1. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1963, částka 56, a contrario. 

84
 srov. např. Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne  

29. 5. 2001 sp. zn. 29 Odo 232/2001, uveřejněné pod č. 9/2002 ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek. 
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se staví k okamžiku, kdy je podán návrh na zahájení řízení vůči konkrétní osobě ,  

a to nejen podáním žaloby samotné ale také dalšími způsoby, mezi které patří právě  

i návrh na přistoupení účastníka.
85

  

Přistoupení účastníka je možné provést s ohledem na ustanovení  

§ 216 odst. 1 o.s.ř. pouze za řízení před soudem v prvním stupni. V odvolacím řízení  

je přistoupení dalšího účastníka vyloučeno. „Poté, co soud prvního stupně rozhodl 

ve věci samé, nemůže být (z povahy věci) návrh na přistoupení dalšího účastníka  

do řízení úspěšný, neboť – bez ohledu na otázku hospodárnosti řízení - věc již 

nemůže být projednána a rozhodnuta v rámci (skončeného) řízení i vůči další 

osobě.“
86

 

Poučovací povinností soudu ve vztahu k přistoupení nového účastníka  

do řízení se opakovaně zabýval Nejvyšší soud České republiky i Ústavní soud. 

K poučení, že má nebo může být žalována i další osoba, uvádí Nejvyšší soud 

v rozsudku ze dne 29. 9. 2005 sp. zn. 29 Odo 1335/2004 následující: „[p]oučení 

žalobce o tom, že ve věci má či může být žalován i další žalovaný, není součástí 

poučovací povinnosti podle § 5 o. s. ř. (srov. R 37/2003 a nálezu ÚS sp. zn.  

I. ÚS 56/95); to platí obdobně i na poučení žalobce o tom, zda má navrhnout 

připuštění přistoupení dalšího účastníka do řízení nebo záměnu účastníků podle 

ustanovení § 92 odst. 1 a 2 o. s. ř.“
87

 Obdobně z nálezu Ústavního soudu České 

republiky ze dne 3. ledna 1996 sp. zn. I. Ú 56/95 plyne, že „[p]oučení o tom, že má 

či může být žalován ještě další odpůrce, […] z mezí procesních pravidel sporu 

                                                           
85

 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 1999  

sp. zn. 25 Cdo 29/1999. 

86
 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2010  

sp. zn. 29 Cdo 1934/2009. 

87
 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2005  

sp. zn. 29 Odo 1335/2004. 
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zřetelně vybočuje, oslabuje úlohu soudu jako nestranného orgánu a zakládá  

tak nerovnost mezi účastníky občanského soudního řízení.“
88

  

Odlišně k tomu ale JUDr. František Ištvánek uvádí v komentáři 

k ustanovení § 92 o.s.ř., že „[p]rojeví-li se v průběhu řízení skutečnosti, které 

nasvědčují možnosti realizace práva navrhnout přistoupení nebo záměnu účastníků  

a není-li žalobce kvalifikovaně zastoupen, poskytne mu soud ve smyslu § 118a odst. 

4 [o.s.ř.] poučení o procesních institutech uvedených v § 92 [o.s.ř.]. Je na vůli 

žalobce, zda postupy tam upravené využije.“
89

 Je však třeba podotknout, že i v tomto 

případě je názor JUDr. Františka Ištvánka menšinový.  

K problematice poučovací povinnosti soudu dle ustanovení § 5 o.s.ř.  

se v tomtéž komentáři vyjádřila i doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. a JUDr. Petr 

Lavický, Ph.D.,
90

 kteří na příkladu rozhodování Ústavního soudu ve věcech 

týkajících se problematiky bytů s regulovaným nájemným
91

 poukazují na to,  

že poučovací povinnost soudu by vždy měla být v souladu s principem nestrannosti 
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 Ústavní soud České republiky. Nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 1996 sp. zn.  

I. ÚS 56/95. 

89 IŠTVÁNEK, František. § 92. In: Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2009. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. [Systém 

ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2016-8-21]. Dostupné v Systému ASPI. 

90
 LAVICKÝ, Petr a MACKOVÁ, Alena. § 5. In: Občanský soudní řád: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-

460-4. [Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2016-8-21]. Dostupné v Systému ASPI. 

91
 viz Ústavní soud České republiky. Nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2008 

 sp. zn. IV. ÚS 474/05. Dle kterého, by soud měl poučit žalobce (pronajímatele), 

který se po státu domáhá náhrady škody, odpovídající rozdílu mezi obvyklým  

a regulovaným nájemným, že nejprve má svůj nárok uplatnit vůči státu,  

a v souvislosti s tím jej poučit i o možnosti změny žaloby (a zřejmě též o možnosti 

záměny účastníků nebo přistoupení dalšího účastníka). 
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soudu, který v řízení nemůže vystupovat jako „poradce jedné strany“. Soudům  

dle názoru autorů nepřísluší, aby nad rámec poučení o procesních právech 

účastníkovi vysvětlovali, vůči komu má své hmotně právní nároky uplatnit, aby 

v řízení uspěl. Tento názor v civilní procesualistice převládá. 

A konečně, k otázce nákladů řízení, v jehož průběhu došlo k přistoupení 

účastníka, při rozhodování o nákladech řízení musí soud skutečnost, že k  přistoupení 

účastníka došlo až v průběhu řízení, zohlednit. Soud proto samostatně rozhodne  

o nákladech řízení nového účastníka, který se neúčastnil celého řízení, byť by byl 

zastoupen spolu s původním účastníkem řízení jediným právním zástupcem.  

5.1.3 Dílčí zhodnocení 

 

Za pomoci procesního institutu přistoupení dochází k  rozšíření 

procesněprávního vztahu o další osobu, o dalšího účastníka řízení. Stále je však 

zachováno základní trojstranné schéma subjektů řízení, protože nový účastník  

se vždy připojuje k jedné ze stran sporu a není dalším samostatným subjektem. 

S ohledem na procesněprávní vztah jde pouze o změnu kvantitativní, nikoli 

kvalitativní. Veškerá procesní práva účastníka řízení jsou i pro přistupující osobu 

zachována (dosavadní stav řízení se vůči novému účastníkovi nepřejímá, pokud sám 

neprojeví souhlas s jeho převzetím). 

V souladu s dispoziční zásadou je k přistoupení dalšího účastníka k  rozepři 

vyžadován projev vůle pouze žalobce (návrh na přistoupení) a dále pak jen toho, kdo 

má do řízení přistoupit na místo žalobce (souhlas). Přestože i v případě přistoupení 

dochází k určité změně osob v původním procesněprávním vztahu, není vyžadován 

(na rozdíl od záměny účastníků) souhlas žalovaného s jeho provedením.  

Jak již bylo uvedeno, dle judikatury Nejvyššího soudu návrhem  

na přistoupení dalšího účastníka řízení v zásadě nelze odstranit nedostatek věcné 

legitimace účastníka řízení, který již v době zahájení řízení nebyl věcně legitimován. 

To znamená, že návrhem na přistoupení účastníka do řízení nemůže být obcházen 
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institut záměny účastníků. V judikatuře Nejvyššího soudu České republiky bylo 

opakovaně podáváno, že je třeba důsledně rozlišovat přistoupení a záměnu účastníků  

dle ustanovení § 92 odst. 2 o.s.ř. Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2007  

sp. zn. 25 Cdo 1754/2007 pak plyne, že „[j]e nepřípustné, aby institut záměny 

účastníka (§ 92 odst. 2 o.s.ř.) byl obcházen tím, že žalobce navrhne, aby do řízení 

přistoupil další účastník (další žalovaný nebo další žalobce) se záměrem, že posléze 

(po připuštění přistoupení dalšího účastníka do řízení soudem) vezme buď zpět 

žalobu proti původnímu žalovanému nebo vezme zpět svou žalobu s tím, že v řízení 

bude pokračovat jen další žalobce. Soud proto nepřipustí přistoupení dalšího 

žalovaného do řízení (§ 92 odst. 1 o.s.ř.) také tehdy, je-li zřejmé, že dosavadní 

žalovaný již v době zahájení řízení nebyl věcně legitimován a že návrhem  

na přistoupení dalšího účastníka do řízení žalobce obchází institut záměny účastníků 

ve smyslu ustanovení § 92 odst. 2 o.s.ř.“
92

  

Motivací k obcházení záměny účastníků řízení pomocí přistoupení  

je absence požadavku na souhlas žalovaného s provedením přistoupení dalšího 

účastníka řízení. V případě nesouhlasu žalovaného se záměnou by muselo dojít 

k rozhodnutí ve věci samé zamítnutím žaloby a žalobci by bylo uloženo žalovanému 

zaplatit náhradu nákladů řízení v souladu se zásadou úspěchu, neboť žalovaný byl 

měl ve věci plný úspěch. Obcházení nutnosti souhlasu žalovaného se záměnou  

je zřejmým důvodem k pokusům využít institut přistoupení namísto záměny i dle 

Nejvyššího soudu, který v usnesení ze dne 24. listopadu 2005 sp. zn. 20 Cdo 

2026/2005 přímo vytýká, že „[d]ůvodem, proč někteří žalobci takový postup volí,  

je vyloučení nutnosti souhlasu žalovaného (původního žalovaného) se záměnou.“
93

 

Nicméně dále se v tomto rozhodnutí uvádí, že „[n]ení však na místě dle názoru 

dovolacího soudu obavu z obcházení procesních institutů podle jejich doktrinálního 
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 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2007  

sp. zn. 29 Cdo 1754/2007. 

93
 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2005  

sp. zn. 20 Cdo 2026/2005. 
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smyslu přeceňovat a stavět nad zásadní určující kriterium použitelnosti obou 

institutů (záměny účastníka podle § 92 odst. 2 a přistoupení dalšího účastníka podle 

§ 92 odst. 1 o.s.ř.) – hospodárnosti konkrétního řízení. V posuzovaném případě 

(vylučovací žaloba, ze spisu nejsou patrny jiné úkony přípravy jednání nežli 

doručení žaloby původně žalovanému, soud ve věci nejednal) by lpění na ohledu  

na čistotu motivace žalobkyně ve výběru žalovaného subjektu bylo nadbytečným 

procesním formalismem nerespektujícím účel řízení.“
94

 Jak navíc uvádí výše 

citovaný JUDr. František Ištvánek, žalobce obvykle nepojí zpětvzetí žaloby vůči 

původně žalovanému s návrhem na přistoupení dalšího účastníka do řízení.
95

 

Přestože otázka věcné legitimace je otázkou hmotněprávní, kterou soud 

posuzuje až při rozhodování ve věci samé, aby mohl zvážit, zda se žalobce podáním 

návrhu na přistoupení dalšího účastníka nepokouší obejít institut záměny účastníků, 

musí se jí soud určitým způsobem zabývat již v průběhu řízení. Soud však 

přistoupení účastníka do řízení nepřipustí, jen pokud je zřejmé (nepochybné),  

že stávající žalovaný již v době zahájení řízení věcně legitimován nebyl a je proto 

třeba navrhnout záměnu účastníků nikoli přistoupení dalšího účastníka.
96

  

Při rozhodování o přistoupení dalšího účastníka do řízení (§ 92 odst. 1 o.s.ř.) 

neposuzuje soud ani otázku věcné legitimace přistupující osoby.
97

  

Z pohledu perzistence procesněprávního vztahu tkví základní rozdíl  mezi 

přistoupením dalšího účastníka a záměnou účastníků v tom, že i po přistoupení  

                                                           
94

 tamtéž. 

95
 IŠTVÁNEK, František. § 92. In: Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2009. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. [Systém 

ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2016-8-21]. Dostupné v Systému ASPI. 

96
 srov. Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 

2008 sp. zn. 25 Cdo 4626/2008. 

97
 např. Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne  

28. 11. 2013 sp. zn. 29 ICdo 25/2013.  
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se v řízení jedná stále o téže věci. V případě přistoupení účastníků je zde zachována 

totožnost projednávané věci a v zásadě i totožnost účastníků řízení na obou stranách, 

protože dochází pouze k jejich rozšíření. Naopak pokud dojde k záměně účastníků,  

v již zahájeném řízení se pokračuje, ale nejde tu dále o totožnou věc. Pokračování 

v řízení s využitím záměny účastníků je umožněno čistě v zájmu hospodárnosti 

řízení a je proto třeba se zvýšenou pozorností zkoumat, zda jsou zachována procesní 

práva všech účastníků řízení. Blíže bude o vhodnosti současné právní úpravy 

přistoupení pojednáno v podkapitole 7.1.2. předkládané práce.  

5.2 Záměna 

5.2.1 Základní teoretická východiska 

Dalším procesním institutem, prostřednictvím kterého je možné napravit 

zjevný nedostatek věcné legitimace, v již probíhajícím soudním řízení, tak aby řízení 

neskončilo zamítnutím žaloby, je záměna. Prostřednictvím záměny účastníků  

je žalobci umožněno, aby odstranil nedostatek žaloby spočívající  

v nesprávném určení, kdo je nositelem věcné legitimace ve sporu. Institut záměny 

umožňuje, aby na místo nelegitimovaného účastníka do řízení vstoupila osoba, jejíž 

věcnou legitimaci chce žalobce tvrdit.
98

  

Žalobce i žalovaný jsou primárně určeni projevem vůle žalující strany 

vyjádřeným v žalobě. A jen žalobce, který svým právním jednáním řízení inicioval, 

může vyvolat také změny v procesněprávním vztahu pomocí institutu záměny. 

Civilní sporný proces vychází z pojetí žalobce jako pána sporu, dominus litis,  

ze kterého plyne, že podání návrhu na záměnu účastníku by mělo být umožněno jen 

                                                           
98

 Protože otázka věcné legitimace je otázka hmotněprávní, kterou soud nemůže  

při rozhodování o připuštění záměny účastníků s konečnou platností vyřešit, uvádím, 

že do řízení při záměně vstupuje osoba, jejíž věcnou legitimaci chce žalobce tvrdit. 

Bylo by totiž příliš zjednodušující říct, že na místo věcně nelegitimované do řízení 

vstupuje osoba věcně legitimovaná.  
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žalobci. Se záměnou je však (na rozdíl od prvotního určení procesních stran) navíc 

třeba vyžadovat souhlas i dalších osob.   

Pokud má na základě návrhu žalobce vystupovat nový účastník na straně 

žalující, je nutné, aby s tím také on vyjádřil souhlas. Od chvíle, kdy do řízení 

vstoupí, stává se totiž on pánem sporu na místo původního žalobce. Naopak 

v případě, že má nový účastník vstoupit do sporu jako žalovaný, je jeho vůle, zda 

chce v řízení vystupovat v roli žalovaného, logicky zcela bezvýznamná, stejně jako 

byla bezvýznamná vůle původně žalované osoby, jestli se žalovaným chce, nebo 

nechce stát.  

Se záměnou účastníků je ale třeba vždy vyžadovat souhlas stávajícího 

žalovaného, a to jak v případě, že se mění jeho protistrana (žalobce), tak i v případě, 

že z řízení žalovaný vystupuje a má být nahrazen žalovaným novým.  

Názor žalovaného je v případě takové zásadní změny procesněprávního 

vztahu relevantní a zcela zásadní. Žalovaný může projevit vůli, aby bylo řízení proti 

němu vedeno až do konečného rozhodnutí ve věci samé a tuto vůli musí soud 

respektovat a realizovat. Žalovaný totiž může mít, jako osoba pohnaná jiným před 

soud, oprávněný zájem na svém „očištění“ v případě pro něj příznivého rozhodnutí. 

Významným důvodem, proč může žalovaný požadovat, aby bylo řízení proti němu 

vedeno až ke konečnému rozhodnutí ve věci samé, bude také to, aby bylo o věci 

rozhodnuto takovým způsobem, který založí překážku věci rozhodnuté,  

(rei iudicatae), a který bude pro žalovaného znamenat jistotu, že už v  této věci 

znovu žalován nebude.  

Záměnu žalobce navrhne nejčastěji v případě, že ve sféře hmotného práva 

došlo k právnímu nástupnictví, které žalobce při podání žaloby nezohlednil a jako 

účastníka řízení označil osobu, která již není věcně legitimovaná. Nápravy omylu, 

kterého se žalobce v žalobě dopustil při určení toho, kdo je věcně legitimován pro 

vedení daného sporu, může žalobce dosáhnout pomocí institutu záměny pouze 

v případě, že skutečnost, na základě které chybně označil jako účastníka řízení 
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někoho jiného než nositele věcné legitimace, nastala ještě před podáním žaloby. 

Pokud by nastala skutečnost vedoucí ke změně ve věcné legitimaci až po podání 

žaloby, není možné využít institut záměny. K nápravě takového nedostatku věcné 

legitimace by pak mohl sloužit jedině institut procesního nástupnictví, o kterém 

bude pojednáno dále.  

Jak již bylo uvedeno výše, záměnu účastníků je třeba odlišit také  

od přistoupení dalšího účastníka do řízení. V případě záměny účastníků původní 

účastník z řízení vystupuje a na jeho místo vstupuje účastník nový, předmětem řízení 

bude projednání jiného hmotněprávního poměru (mezi jinými osobami) a vznikne 

nový procesněprávní vztah.  

5.2.2 Rozbor platné právní úpravy 

 

Právní úprava procesních institutů přistoupení dalšího účastníka k rozepři  

a záměny účastníků je v mnoha ohledech podobná. Základním rozdílem v koncepci 

platné právní úpravy obou institutů je požadavek souhlasu žalovaného s provedením 

záměny (souhlas žalovaného s přistoupením se nevyžaduje). S ohledem na tuto 

skutečnost se v následujícím rozboru platné právní úpravy záměny účastníků nebudu 

věnovat všem otázkám stejně důkladně a v mnohém budu odkazovat na poznatky  

již uvedené v podkapitole věnující se rozboru platné právní úpravy přistoupení.  

Stejně jako v případě přistoupení účastníka, i záměnu může dle ustanovení  

§ 92 odst. 2 o.s.ř. navrhnout pouze žalobce jakožto pán sporu. Soud však může 

záměnu připustit pouze v případě, že s návrhem na její provedení vysloví souhlas 

žalovaný. Nejvyšší soud v usnesení ze dne 21. 3. 2007 sp. zn. 25 Cdo 3303/2006, 

uvádí, že souhlas žalovaného se záměnou je nutný a „[n]ení přitom rozhodující,  

v jaké fázi řízení byl návrh na záměnu učiněn, jaké důvody žalobce k návrhu vedou, 

případně zda je jeho postup ovlivněn předchozím rozhodnutím soudu.“
99

 V případě 

                                                           
99

 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2007  

sp. zn. 25 Cdo 3303/2006. 
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nesouhlasu žalovaného (či jen v případě absence souhlasu žalovaného) nemůže soud 

záměnu připustit. Jde o podmínku sine qua non. 

V případě nesouhlasu žalovaného s provedením záměny účastníků, bude 

řízení dovedeno až k meritornímu rozhodnutí, kterým se žaloba pro nedostatek 

věcné legitimace zamítne.
100

 Žalobce bude i v případě nesouhlasu žalovaného 

s provedením záměny účastníků dle ustanovení § 92 odst. 2 o.s.ř. stále oprávněn vzít 

žalobu zpět dle ustanovení § 96 o.s.ř. Zda bude návrhu na zpětvzetí žaloby vyhověno 

a soud řízení zastaví, je sice také vázáno na vůli žalovaného, ale tentokrát pouze 

omezeně a nesouhlas žalovaného automaticky neznamená, že návrhu žalobce nebude 

vyhověno. K nesouhlasu ostatních účastníků (tedy i žalovaného) s návrhem  

na zpětvzetí soud přihlédne pouze v případě, že již v řízení začalo jednání.
101

 

Nesouhlas účastníků se zpětvzetím žaloby navíc musí být odůvodněn vážnými 

důvody.
102

 Nepříznivým důsledkem zpězvzetí žaloby pro žalobce v takovém případě 

ale bude to, že mu soud v souladu s ustanovením § 146 odst. 2 o.s.ř. uloží,  

aby žalovanému nahradil náklady řízení.103  

O náhradě nákladů řízení mezi původními účastníky soud rozhoduje  

i v případě připuštění záměny účastníků a povinnost nahradit náklady řízení bude 

také zpravidla uložena žalobci, který i v tomto případě zavinil, že řízení muselo být 

zastaveno (ve vztahu k původnímu účastníkovi). 

Při záměně účastníků z řízení vystoupí jeden z účastníků (žalobce nebo 

žalovaný) a na jeho místo vstoupí jiná osoba, kterou v návrhu žalobce označil jako 

nového (zaměněného) účastníka. Tím v rámci jediného řízení zaniká procesněprávní 

vztah mezi původními účastníky řízení a vznikne procesněprávní vztah zcela nový.  

                                                           
100

 Nedojde-li k zastavení řízení z jiného důvodu.  

101
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 96 odst. 4. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1963, částka 56. 

102
  tamtéž § 96 odst. 3. 

103
 s výjimkou postupu dle ustanovení § 150 o.s.ř. 
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Má-li být tímto postupem zaměněn účastník stojící na straně žalobce,  

je v případě záměny také třeba, aby s tím souhlasil ten, kdo se má stát novým 

žalobcem, neboť i on se stane pánem sporu se všemi důsledky s tím souvisejícími. 

Nový účastník se stává účastníkem řízení až v okamžiku, kdy nabude právní moci 

usnesení, kterým soud rozhodl o připuštění záměny. Až od tohoto okamžiku lze  

na nového účastníka také vztahovat hmotněprávní účinky zahájeného řízení.  

Záměna účastníků se uplatní v případech počátečního omylu žalobce o tom, 

kdo je ve sporu věcně legitimován (ať již aktivně či pasivně). S  ohledem  

na ustanovení § 92 odst. 3 o.s.ř. může jít vždy jen o omyl, kdy žalobce nereflektoval 

skutečnosti, které nastaly ve sféře hmotného práva již před zahájením řízení. Pokud 

by ke skutečnosti, vlivem které již účastník řízení není pro vedení sporu věcně 

legitimován, došlo před zahájením řízení, je na místě využití institutu procesního 

nástupnictví dle ustanovení § 107a o.s.ř.
104

   

K problematice záměny účastníků ve vztahu k procesnímu nástupnictví,  

o kterém bude podrobně pojednáno níže, se vyjádřil Nejvyšší soud v usnesení ze dne 

16. 6. 2011 sp. zn. 22 Cdo 3085/2009 tak, že „[z]atímco u procesního nástupnictví se 

vychází z toho, že nástupce vstupuje nejen do hmotněprávních, ale i do procesních 

vztahů předchůdce, u záměny účastníka je situace jiná; dojde-li k záměně, je třeba 

provést dokazování znovu, neboť nový účastník není k předchozímu účastníkovi  

v žádném vztahu a nelze po něm spravedlivě požadovat, aby např. nesl nepříznivé 

důsledky jeho procesních pochybení. Toto rozlišení v právním postavení toho,  

                                                           
104

 K tomu se opakovaně vyjadřoval Nejvyšší soud např. Nejvyšší soud České 

republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2009 sp. zn.  

25 Cdo 2652/2007., ve kterém se podává, že „[t]zv. procesní nástupnictví podle  

§ 107a o.s.ř. přichází v úvahu v souvislosti s hmotněprávní univerzální nebo 

singulární sukcesí práva nebo povinnosti, která nastaly až po zahájení řízení, 

naproti tomu záměnou účastníků podle § 92 odst. 2 o.s.ř. se řeší hmotněprávní 

univerzální nebo singulární sukcese, k níž došlo před zahájením řízení.“  
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kdo do řízení vstupuje na základě procesního nástupnictví na straně jedné a záměny  

na straně druhé je dáno tím, že zatímco v prvním případě do řízení vstupuje (údajný) 

hmotněprávní nástupce původního účastníka a tak nedochází ke změně 

hmotněprávního vztahu, o který v řízení jde, ve druhém případě je nadále 

projednáván vztah jiný a je tu jiný předmět řízení. V tomto případě by vázanost 

nového účastníka procesními úkony jeho předchůdce v řízení byla ve zjevném 

rozporu s právem na spravedlivý proces, zaručeným článkem 36 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod.“
105

 

Při rozhodování o připuštění záměny účastníků, posuzuje soud stejně jako  

v případě přistoupení dalšího účastníka k rozepři daný návrh s ohledem na kritérium 

hospodárnosti řízení. Soud musí zvážit především využitelnost dosavadních 

výsledků řízení pro  řízení s novým účastníkem, protože novému účastníkovi musí 

soud také zajistit uplatnění veškerých jeho procesních práv. V tomto případě  

ale bude posouzení otázky hospodárnosti řízení zásadnější, protože v  případě 

záměny bude v řízení pokračováno proti zcela jiným účastníkem. Stejně jako 

v případě přistoupení však může nový účastník souhlasit s  převzetím dosavadního 

stavu řízení. V opačném případě je třeba především znovu provést dokazování  

a umožnit novému účastníkovi uplatnit při něm svá procesní práva. Dojde-li 

k záměně účastníků, musí soud rozhodnout také o náhradě nákladů mezi původními 

účastníky řízení.
106

  

Jak plyne z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2006 sp. zn.  

29 Odo 422/2001 „[m]ožnost soudu vyhovět návrhu na záměnu účastníka (lhostejno, 

zda na straně žalobce či žalovaného) je podmíněna i tím, že svým rozhodnutím 

                                                           
105

 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2011  

sp. zn. 22 Cdo 3085/2009.  

106
 IŠTVÁNEK, František. § 92. In: Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2009. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. [Systém 

ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2016-8-21]. Dostupné v Systému ASPI. 
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nevytvoří procesní stav, který by mu bránil v řízení pokračovat. Typicky soud nesmí 

připustit záměnu účastníka, jestliže ten, kdo se má stát novým účastníkem, nemá 

způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o.s.ř.), jestliže by tím ve vztahu  

k zaměněnému účastníku založil nedostatek své pravomoci (§ 7 o.s.ř.), věcné 

příslušnosti (§ 9 o.s.ř.) nebo překážku věci zahájené (§ 83 o.s.ř.) či překážku věci 

rozsouzené (§ 159 odst. 3 o.s.ř.). […] Soud rovněž nemůže vyhovět návrhu  

na záměnu účastníka, je-li tu nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, 

ačkoliv k tomu soud učinil příslušná opatření nebo je-li tu neodstranitelný 

nedostatek podmínek řízení.“
107

 V tomto ohledu platí pro záměnu stejné základní 

podmínky jako pro přistoupení.  

Stejně jako v případě přistoupení dalšího účastníka rozhoduje soud  

o připuštění záměny účastníků usnesením, které doručuje jak účastníkům, tak  

i tomu, kdo má do řízení vstoupit, přestože účastníkem řízení dosud není,  

a to i v případě, že se záměna účastníků tímto usnesením nepřipouští. „Proti 

usnesení o záměně účastníka řízení (§ 92 odst. 2 o.s.ř.) je odvolání objektivně 

přípustné. Osobami subjektivně oprávněnými k podání odvolání  proti usnesení, jímž 

soud nepřipustil záměnu žalobce, jsou pak jak účastníci řízení, tak ten, kdo  

se v důsledku záměny měl stát novým žalobcem. Procesní újma způsobená 

zamítnutím návrhu na záměnu tomu, kdo měl být zaměněn za původního žalobce, 

spočívá (obecně) v tom, že se neprosadí jako účastník sporu (jako žalobce), ačkoliv 

je aktivně věcně legitimován k uplatnění nároku, jenž je předmětem řízení.“
108

 

Nebyla-li připuštěna záměna na straně žalobce, neznamená to však, že by bylo zcela 

vyloučeno, aby aktivně věcně legitimovaná osoba vedla spor proti žalovanému, bude 

ale muset podat vlastní žalobu. Právo podat žalobu nemůže být rozhodnutím  

o nepřipuštění záměny nijak dotčeno.  

                                                           
107

 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2006  

sp. zn. 29 Odo 422/2001. 

108
 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6.2006  

sp. zn. 29 Odo 422/2001.  
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Také problematika zjišťování věcné legitimace, která má pro připuštění 

záměny účastníků zásadní význam je řešena v případě záměny obdobně jako  

u přistoupení. Obecně, a tedy i v případě záměny, platí, že věcná legitimace  

je zjišťována až při rozhodování ve věci samé, nikoli při rozhodování o připuštění 

záměny účastníků. Vychází se tedy čistě z vůle žalovaného, čí legitimaci chce 

v řízení nadále tvrdit a prokázat. Soud při rozhodování o připuštění záměny 

účastníků nezkoumá, zda je osoba, která má do řízení vstoupit na místo původního 

účastníka řízení, věcně legitimovaná.  

Vliv záměny na stavení běhu lhůt promlčení a prekluze práv je  také stejný 

jako v případě přistoupení dalšího účastníka a nastává až dnem, kdy došel soudu 

návrh na připuštění záměny účastníků. Hmotněprávní účinky zahájeného řízení 

nemohou být po záměně ve vztahu k novému účastníkovi zachovány. K tomu blíže 

Nejvyšší soud uvádí, že „[z]atímco při záměně účastníků podle § 92 odst. 2 o.s.ř. 

hmotněprávní účinky zahájení řízení nastávají vůči dalšímu (novému účastníku), 

teprve dnem, kdy soudu došel návrh na toto rozhodnutí, při postupu podle §  107a 

o.s.ř. zůstávají právní účinky spojené s podáním žaloby vůči procesnímu nástupci 

zachovány (§ 107a odst. 2 o.s.ř.) a datum podání návrhu na rozhodnutí o procesním 

nástupnictví je z hlediska běhu promlčecích lhůt bez právního významu.“
109

  

Z  judikatury Nejvyššího soudu ale dále plyne, že „[b]ylo-li pravomocně rozhodnuto 

o procesním nástupnictví na straně žalovaného dle § 107a o.s.ř., ačkoliv tu byly 

podmínky pro záměnu účastníků podle § 92 odst. 2 o.s.ř., soud při posouzení 

důvodnosti námitky promlčení vychází ze závěru, že právo bylo uplatněno proti 

novému žalovanému (procesnímu nástupci) dnem zahájení řízení.“
110

 V tomto 

konkrétním případě šlo o žalobu pozůstalé manželky vůči pojišťovně, u které 

uplatňovala nárok na výplatu pojistného plnění. Před podáním žaloby přešla práva  

a povinnosti žalované pojišťovny na pojišťovnu jinou, žalobkyně ale navrhla 

                                                           
109

 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2009  

sp. zn. 25 Cdo 2652/2007. 

110
 tamtéž. 
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procesní nástupnictví dle ustanovení § 107a o.s.ř., čemuž soud prvého stupně 

vyhověl. Žalobu však zamítl, a to pro nedostatek aktivní věcné legitimace pozůstalé 

manželky vůči pojišťovně, protože dle názoru prvostupňového soudu nebyla 

účastníkem pojistněprávního vztahu. Krajský soud v Brně, který o věci rozhodoval 

jako odvolací soud, sice dovodil aktivní věcnou legitimaci žalobkyně, nicméně 

žalobu také zamítl, a to z toho důvodu, že strany sporu byly změněny na základě 

záměny, neboť původně žalovaná nebyla pasivně věcně legitimovaná od počátku 

řízení a proto nemohlo dojí k procesnímu nástupnictví dle ustanovení § 107a o.s.ř. 

Na nového účastníka řízení (právního nástupce původně žalované pojišťovny) se tak 

nevztahovaly hmotněprávní účinky spojené s podáním žaloby a uplatňovaný nárok 

byl promlčený. Až Nejvyšší soud věc uzavřel s tím, že v daném sporu došlo 

k procesnímu nástupnictví a odůvodnil to tím, že „[s]právnost pravomocného 

procesního rozhodnutí [v tomto případě usnesení o procesním nástupnictví] nelze 

totiž přezkoumávat ani mu přisuzovat jiné právní účinky.“
111

 Dle tohoto názoru 

Nejvyššího se tedy hmotněprávní účinky zahájeného řízení posuzují v souladu 

s rozhodnutím soudu o procesním nástupnictví, přestože toto rozhodnutí bylo 

chybné a mělo dojít k rozhodnutí o záměně, přičemž důsledky půjdou k tíži nového 

(zaměněného resp. přistoupivšího) účastníka. 

5.2.3 Dílčí zhodnocení 

 

Institut záměny účastníků byl do našeho právního řádu zaveden roku 1950  

z práva sovětského. Do té doby upravoval Civilní řád soudní z roku 1895 změny 

účastníků řízení pouze pro případ právního nástupnictví z důvodu smrti člověka,  

a to pomocí procesní nástupnictví.
112

 Případy singulární sukcese civilní řád soudní 

                                                           
111

 tamtéž. 

112
 Zákon č. 113/1895 ř. z., ze dne 1. srpna 1895, o soudním řízení v občanských 

rozepřích právních (Civilní řád soudní). § 155. 
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upravoval pouze tak, že vylučoval procesní důsledky hmotněprávní singulární 

sukcese pro probíhající řízení.
113

 

V ustanovení čl. 166 sovětského občanského řádu z  roku 1923, který se stal 

vzorem pro naši úpravu záměny, bylo stanoveno, že v případě, kdy se během řízení 

ukáže, že návrh podala osoba, která nemá nárok nebo byl-li návrh podán proti osobě, 

která není zavázaná, může soud umožnit odchodem původního žalobce  nebo 

žalovaného z řízení záměnu za řádného (надлежащим) žalobce nebo žalovaného, 

aniž by bylo řízení zastaveno.
114

 Slovo надлежащий lze přitom přeložit jako řádný, 

správný, vhodný. Je třeba zdůraznit, že k záměně účastníků mělo dojít, v případě, 

kdy se během řízení ukázalo, že návrh podala osoba, která postrádá aktivní věcnou 

legitimaci, nebo byl-li návrh podán proti osobě, u které není pasivní věcná 

legitimace dána. Úprava tedy vyhovovala spíše prosazované zásadě materiální 

pravdy a zásadě vyšetřovací nežli zásadě formální pravdy a zásadě projednací,  

na kterých byl do té doby civilní sporný proces postaven. 

Tímto ustanovením bylo dle tehdejší sovětské nauky
115

 umožněno odstranit 

v probíhajícím řízení nedostatek věcné legitimace, který zde byl od počátku řízení. 

Taková úprava řešení omylu žalobce v určení účastníků řízení přitom byla zcela 

                                                           
113 tamtéž § 234 Nicméně důsledky singulární sukcese pro probíhající řízení 

nebyly vyloučeny absolutně. K tomu viz podkapitola 7. 1. 5. 

114
 volný překlad čl. 166 sovětského občanského soudního řádu, ze dne 4. ledna 1923, 

který v originále zní: Если во время производства дела обнаружится, что иск 

предъявлен не тем лицом, которое имеет право на данный иск, или не к тому 

лицу,  которое отвечает по нему, то суд может, не прекращая дела,  допустить  

замену выбывающего из дела первоначального истца или ответчика 

надлежащим истцом или ответчиком. Dostupné na www: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_861/doc861a657x257.htm. 

115
 k tomu blíže Fiala, Josef. Změna účastníka v občanském soudním řízení. AUC – 

Iuridica. 1961. roč. 1961, č. 1, ISSN 0323-0619. s. 68. 



55 
 

novým institutem jak v Československém právním řádu, tak v celé německo-

rakouské právní oblasti, ke které se česká procesualistika do té doby řadila. Obdobná 

úprava není ani dosud součástí německého ani rakouského civilního řádu soudního.  

Záměna účastníků byla v našem právním řádu poprvé upravena v § 415 o. s. 

ř. z roku 1950
116

 a to v následujícím znění: Ukáže-li se za řízení, že žalobu podala 

osoba, která neměla žalovat, nebo že žaloba byla podána proti osobě, která neměla 

být žalována, může soud povolit, aby původní žalobce nebo žalovaný z řízení 

vystoupil a aby ho nahradil pravý žalobce nebo žalovaný.  

Ze znění tohoto ustanovení je jasně patrná inspirace sovětským vzorem, 

včetně přebrání zcela nevhodného pojmu pravý
117

 žalobce nebo žalovaný.  

Pro potřeby aplikační praxe je ustanovení poměrně strohé. Není z něj například 

jasné, kdo je legitimován k podání návrhu na provedení záměny, zda je vyžadován 

souhlas účastníka řízení, který záměnu nenavrhl, nebo zda toto ustanovení dopadá  

i na případy následného nedostatku věcné legitimace (procesní nástupnictví) 

eventuálně i na případy rozšíření okruhu účastníků řízení (přistoupení k  rozepři). 

Zřejmý je ale výrazný zásah do dispoziční zásady. Spojením osoba, která neměla 

žalovat je zřejmě myšlena osoba, která postrádá aktivní věcnou legitimaci a osobou, 

                                                           
116

 Zákon č. 142 ze dne 25. října 1950, o řízení ve věcech občanskoprávních 

(občanský soudní řád). In Sbírka zákonů České republiky 1950, částka 60. 

117
 Pravým žalobce i žalovaným byli i dle tehdejší právní úpravy v řízení o žalobě 

(tedy ve sporném řízení) ti, koho určil sám žalovaný v žalobě. (Zákon č. 142 ze dne 

25. října 1950, o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), § 411  

ve spojení s § 405. In Sbírka zákonů České republiky. 1950, částka 60.) Převzatým 

pojmem pravý žalobce a žalovaný se zřejmě myslí věcně legitimovaný žalobce  

a žalovaný. Je však třeba uvést, že tato terminologická nepřesnost dle Fialy v praxi 

nečinila obtíže, i když jde z pohledu teorie civilního procesu a zcela nevhodně 

použitý pojem. K tomu blíže Fiala, Josef. Změna účastníka v občanském soudním 

řízení. AUC – Iuridica. 1961. roč. 1961, č. 1, ISSN 0323-0619. s. 77-78. 



56 
 

která neměla být žalována, je myšlena osoba, která nemá pasivní věcnou legitimaci. 

Žalobce i žalovaný byli i podle tehdejší úpravy ti, koho tak označil žalobce 

v žalobě.
118

 Je však třeba poznamenat, že dle § 5 o.s.ř. z roku 1950 byli účastníci 

řízení vymezeni materiálně, jako ti, o jejichž právech nebo povinnostech má být 

v řízení rozhodováno, nebo ti, kteří mohou být rozhodnutím soudu ve svých právech 

přímo dotčeni. V tomto pojetí účastenství pak byla záměna účastníků zdůvodnitelným 

institutem civilního práva procesního.  

Analýze tehdejší právní úpravy záměny se ve své práci věnované změnám 

účastníků v občasnkoprávním řízení se zabýval docent Josef Fiala,
119

 který  

při výkladu ustanovení § 415 o.s.ř. z roku 1950 dospívá k několika významným 

teoretickým závěrům o povaze záměny účastníků řízení, ale také o povaze 

procesního nástupnictví při singulární sukcesi. Pro předkládanou práci považuji  

za vhodné uvést na tomto místně stručný kompilát úvah docenta Fialy  

k tomuto tématu.  

K souhrnu názorů docenta Fialy dodávám, že v o.s.ř. z roku 1950 nebyl 

upraven institut přistoupení k rozepři a autor jej v případě „nedělitelných nároků“
120

 

(a tedy v případě hrozícího nedostatku věcné legitimace pokud žaloval, nebo byl-li 

žalován pouze účastník, který sám bez spojení s dalšími osobami není věcně 

legitimován) vykládá pomocí logického argumentu „minus in maiore continetur“ 

jako částečnou záměnu. Taková částečná záměna pak dle názoru docenta Fialy 

spočívá v tom, že se doplní věcná legitimace na straně některého z účastníků řízení 

„vstupem dalších spoluoprávněných nebo dalších spoluzavázaných osob.“
121
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 Fiala, Josef. Změna účastníka v občanském soudním řízení. AUC – Iuridica. 1961. 

roč. 1961, č. 1. ISSN 0323-0619. s. 53-94 
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Úvodem docent Fiala odlišuje záměnu účastníků, ke které dochází jen  

a pouze na základě procesního práva, od procesního nástupnictví, ke kterému 

dochází na základě skutečností pramenících v právu hmotném. Z tohoto rozlišení 

pak plynou jeho další závěry o povaze záměny účastníků. Záměna účastníků je dle 

docenta Fialy na místě, „podá-li žalobu věcně nelegitimovaná osoba nebo byla-li 

žaloba podána proti nelegitimované osobě“.
122

 Účelem takto pojaté záměny pak je 

zachování výsledků dosavadního řízení a tím se naplňuje zásada hospodárnosti 

řízení.
123

  

Dále Fiala zdůrazňuje nutnost odlišovat opravy a upřesnění nesprávného  

 

či nedostatečného označení účastníků od skutečného omylu v  osobě žalovaného 

(error in persona). Jen skutečný omyl v osobě (error in persona) žalobce nebo 

žalovaného může být důvodem k provedení záměny účastníků. Při takto definované 

záměně účastníků, mohou nastat následující případy: 1. žalobce mylně považoval 

sám sebe za věcně oprávněného; 2. žalobce mylně považoval žalovaného za 

zavázaného nebo 3. žalobce předstírá nárok, přestože ví, že takový nárok v oblasti 

hmotněprávní není. S ohledem na to, že záměna žalobce i žalovaného v jediném 

řízení zároveň dle docenta Fialy není možná, nepůjde ve třetím případě o záměnu 

podle ustanovení § 415 o.s.ř. z roku 1950.
124

 

K závěru, který má pro tuto práci zásadní význam, docent Fiala dospěl, 

když hledal odpověď na otázku, kdo má být legitimován k podání návrhu na záměnu 

účastníků. Na základě dispoziční zásady jím dle docenta Fialy nepochybně bude 

žalobce. Fiala si dále pokládá otázku, zda navrhovatelem záměny může být i někdo 

jiný a odpovídá na ni kladně. Jak autor uvádí „[z]ahájením řízení vznikl mezi 

žalovaným a žalobcem procesněprávní poměr, který ukládá žalovanému nejen 
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procesněprávní povinnosti, ale dává mu i procesní práva. A jedním z těchto práv,  

a to právem nejdůležitějším je, aby založený procesněprávní poměr byl urychleně 

skončen spravedlivým rozhodnutím, a to pokud je to možné rozhodnutím ve věci 

samé. […] Z toho plyne, že žalobcův návrh na záměnu účastníků, a to ať na straně 

žalobce nebo na straně žalovaného, předpokládá bezpodmínečně souhlas 

žalovaného. […] Skutečnost, že žalobce nemůže již sám disponovat tím, kdo bude 

v zahájeném řízení dále účastníkem řízení, musí mít za následek, že žalovaný jako 

strana procesněprávního poměru musí mít v tomto směru rovné právo jako žalobce. 

To je důsledek zásady rovnosti účastníků, která platí v  našem procesu. Má-li žalobce 

právo navrhnout záměnu účastníků, musí mít stejné právo i žalovaný.“
125

 K podání 

návrhu na provedení záměny účastníků je dle názoru docenta Fialy oprávněn jak 

žalobce, tak také žalovaný. 

Způsobilost dalších osob k podání návrhu na záměnu účastníků (především 

toho, kdo je dle hmotného práva věcně legitimován a chce se stát účastníkem řízení) 

Fiala neuznává s odůvodněním, že procesní úkony, které se týkají existence 

procesněprávního vztahu, jsou v řízení vyhrazeny pouze jeho účastníkům.  

K výše citovanému názoru o bezpodmínečném souhlasu žalovaného  

s návrhem žalobce na provedení záměny považuji za vhodné doplnit dvě poznámky.  

Zaprvé Fiala pod pojem záměny účastníků podřazoval i přistoupení 

k rozepři (jako částečnou záměnu) a proto by bylo třeba podmínku souhlasu 

žalovaného vztáhnout i na případy, kdy účastník řízení návrhem dle ustanovení  

§ 415 o.s.ř. sledoval rozšíření okruhu účastníku na straně žalující, nebo žalované. 

Autor se k požadavku souhlasu druhé strany s návrhem na záměnu, jejímž 

důsledkem by bylo pouze přistoupení další osoby jako účastníka řízení, samostatně 

nevyjadřuje, ale doslova uvádí, že „záměna účastníků řízení je tedy záležitostí všech 

účastníků řízení. Proto se žádá souhlas odpůrcův.“
126

 Tato otázka se může zdát 
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s ohledem na to, že přistoupení je v současné době upraveno samostatným 

ustanovením, bezvýznamná, nicméně považuji za důležité na tomto místě definovat 

okruh vztahů a situací, na které lze argumentaci docenta Fialy vztahovat. V případě 

přistoupení k rozepři ale dle mého názoru nedochází k takové změně stávajícího 

procesněprávního vztahu, která by se dotýkala přímo jeho samotné existence, a proto 

mám za to, že souhlasu žalovaného s přistoupením dalšího účastníka není třeba.
127

  

Zadruhé onu bezpodmínečnost souhlasu žalovaného Fiala záhy sám vyvrací, 

když popisuje výjimku, při které není třeba trvat na souhlasu žalovaného. Výjimku 

z podmínky souhlasu žalovaného s provedením záměny představují dle názoru Fialy 

případy singulární sukcese sporem dotčené věci, tedy případy, kdy v  řízení dochází 

k záměně na základě hmotného práva (dle současné terminologie k procesnímu 

nástupnictví). Pokud žalovaný nepopírá samotnou singulární sukcesi, ale odepře 

souhlas s provedením záměny jen proto, „aby dosáhl pro sebe příznivějšího 

rozhodnutí ve věci z důvodu nastalého nedostatku věcné legitimace“,
128

 není třeba 

k jeho nesouhlasu přihlížet, neboť takové odepření by pak dle Fialy bylo zneužitím 

práva.  

V současném občanském soudním řádu je upravena záměna samostatně  

a není již třeba výkladem odlišovat záměnu účastníků ve smyslu přistoupení  

a procesního nástupnictví při singulární sukcesi, nicméně tyto instituty jsou si stále 

velmi blízké a při jejich aplikaci i při hodnocení současné právní úpravy je třeba brát 

ohled na to, že historicky vycházeli z jediného základu, který představovalo 

ustanovení § 415 o.s.ř. z roku 1950.
129

 Z úpravy záměny se nejprve vydělilo 

                                                           
127

 K tomu blíže v podkapitole 7.1.2 

128
 Fiala, Josef. Změna účastníka v občanském soudním řízení. AUC – Iuridica. 1961. 

roč. 1961, č. 1, s. 80. ISSN 0323-0619. 

129
 Přičemž procesní nástupnictví bylo upraveno odlišně již dříve v zákoně  

č. 113/1895 ř. z., ze dne 1. srpna 1895, o soudním řízení v občanských rozepřích 

právních (Civilní řád soudní). 
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přistoupení účastníka řízení, které bylo upraveno v ustanovení § 92 odst. 1 od roku 

1963, kdy byl přijat současný občanský soudní řád. Výslovná úprava procesního 

nástupnictví při singulární sukcesi byla do našeho právního řádu zavedena  

až novelou občanského soudního řádu z roku 2000.
130

 

Současná právní úprava záměny sice vychází se sovětského práva, které 

bylo postaveno na zcela jiných zásadách civilního procesu,
131

 přesto lze s ohledem 

na výše provedený rozbor shrnout, že vyhovuje i současnému pojetí účastenství 

v civilním řízení sporném a to především proto, že odpovídá dispoziční zásadě  

a respektuje i právo žalovaného na meritorní rozhodnutí. 

Ke zvážení úpravy de lege ferenda se ale nabízí otázka, zda je vůbec institut 

záměny v našem civilním právu procesním třeba, případně, zda by s ohledem  

na rovná procesní práva účastníků řízení nemělo být umožněno podat návrh  

na záměnu účastníků nejen žalobci, ale také žalovanému 

5.3 Procesní nástupnictví 

5.3.1 Základní teoretická východiska 

 

Jako procesní nástupnictví je označována skutečnost, kdy do probíhajícího 

soudního řízení vstoupí nový účastník na místo původního účastníka, který byl  

na počátku řízení věcně legitimován, ale věcnou legitimaci v  průběhu řízení ztratil. 

Věcnou legitimaci ztratil proto, že přestal existovat (zemřel v případě, že šlo  

                                                           
130

 Zákon č. 30 ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In Sbírka zákonů 

České republiky. 2000, částka 11. 

131
 I ve sporném řízení byla za základní zásadu socialistického procesního práva 

považována zásada materiální pravdy, což významně potlačovalo přirozený charakter 

sporného řízení, který spočívá ve sporu o právo dvou proti sobě stojících stran před 

nezávislým a nestranným soudem. 
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o fyzickou osobu, nebo zanikl v případě právnické osoby), nebo proto, že již dále 

není oprávněným či zavázaným v hmotněprávní sféře (například postoupil 

pohledávku, o které se spor vede). 

Procesní nástupnictví je institut, prostřednictvím kterého procesní právo 

reaguje na změny v hmotněprávním poměru, který se v řízení projednává,  

a umožňuje promítnutí těchto změn do procesněprávního vztahu, tím že se procesní 

subjekty změní a řízení pokračuje s tím, kdo se jeví
132

 jako věcně legitimován. 

Sukcesí se rozumí hmotněprávní nástupnictví. K sukcesi dochází na základě 

právní skutečnosti, v jejímž důsledku hmotněprávní nástupce (sukcesor) vstupuje  

do právního postavení svého předchůdce (auktor).  

V případě univerzální sukcese jde o takovou právní skutečnost, při které 

dochází k zániku právní osobnosti předchůdce, a právní nástupce na jejím základě 

přebírá všechna jeho práva a povinnosti. Právní postavení nástupce se plně odvozuje 

od právního postavení předchůdce. V případě fyzické osoby bude popisovanou 

skutečností smrt a u právnické osoby půjde o její zánik (bez likvidace). Sukcese  

je možná pouze u těch práv, jejichž přechod na jiný subjekt není z  jejich podstaty 

vyloučen. Na nástupce ani při univerzální sukcesi nikdy nepřejdou práva, která jsou 

tak úzce spjata s jejich nositelem, že v důsledku jeho smrti zanikají (např. některá 

práva z imateriální újmy jako je bolestné nebo náhrada za ztížené společenské 

uplatnění). 

V případě singulární sukcese vstupuje právní nástupce pouze do některých 

konkrétních práv nebo povinností svého předchůdce. K singulární sukcesi dochází 

nejčastěji na základě právního jednání například při prodeji věci, při postoupení 

pohledávky nebo převzetí dluhu. Dojde-li k singulární sukcesi věci, o které se právě 

                                                           
132

 Pouze se jeví jako věcně legitimován, to jestli skutečně věcně legitimován je, bude 

zjištěno až při rozhodování ve věci samé.  
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vede soudní řízení, je třeba vyřešit, jaký dopad má mít taková skutečnost  

na probíhající řízení.  

Procesní právo pak pomocí institutů procesního nástupnictví umožňuje 

reflektovat
133

 skutečnosti, které se odehrály ve sféře práva hmotného a jejichž 

důsledkem jsou změny v hmotněprávních poměrech (změny oprávněné či zavázané 

osoby). Jde tedy o jednu ze situací, kdy se procesní právo dostává do úzkého spojení 

s právem hmotným. Jak již bylo uvedeno, účastenství je čistě procesní institut a jeho 

vznik, trvání i zánik ve sporném řízení vychází z práva procesního.  

Procesní nástupnictví z důvodu rozdílu mezi univerzální sukcesí a sukcesí 

singulární dělíme na dva druhy. Na procesní nástupnictví, ke kterému dochází 

v případě univerzální sukcese, kdy účastník ztratil věcnou legitimaci, protože  

již přestal existovat jako právní osobnost. Z pohledu práva procesního je pak 

rozhodující, že současně ztratil způsobilost i být účastníkem řízení (procesní 

subjektivitu). A dále na procesní nástupnictví při singulární sukcesi, ke kterému 

vede pouze ztráta věcné legitimace ke sporem dotčené věci. Původní účastník řízení 

přitom stále zůstává způsobilý být účastníkem řízení, avšak žalobce proti němu již 

dále řízení vést nechce a na místo původní žalovaného chce postavit osobu jinou, 

resp. sám již dále nechce být žalobcem a navrhuje, aby se z důvodu přechodu věcné 

legitimace žalobcem stala osoba jiná.
134

  

                                                           
133

 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice.  

6., aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-842-0. s. 146-147. 

134
  Jak uvádí František Balák a Jiří Spáčil, při univerzální sukcesi právní nástupce 

vstupuje do všech práv svého předchůdce, jejichž povaha to umožňuje, včetně práv 

veřejných. Rozdíl v sukcesi univerzální a singulární přitom nepovažují za rozdíl 

kvantitativní, ale za rozdíl kvalitativní. Srov. BALÁK, František a SPÁČIL, Jiří. 

Ještě k otázce, zda má singulární sukcese za následek procesní nástupnictví. Právní 

rozhledy. 1997, roč. 5/6, s. 320. Z tohoto pojetí rozdílu mezi singulární a univerzální 

sukcesí v předkládané práci vycházím. Existuje ještě odlišné pojetí, kdy je  
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Je zřejmé, že procesní nástupnictví při univerzální sukcesi a procesní 

nástupnictví při singulární sukcesi jsou procesní instituty vykazující podstatné 

rozdíly, budu se proto při následujícím rozboru věnovat každému samostatně.  

5.4 Procesní nástupnictví při univerzální sukcesi  

5.4.1 Platná právní úprava 

 

Procesní nástupnictví při univerzální sukcesi je upraveno v ustanovení  

§ 107 o.s.ř. jako jedna z překážek postupu řízení. Tato překážka nastává, pokud 

účastník ztratí procesní subjektivitu
135

 potom, co bylo řízení zahájeno, ale dříve než 

bylo ve věci pravomocně rozhodnuto. Ztráta procesní subjektivity v  průběhu řízení 

může vést k tomu, že soud řízení zastaví a tedy nebude ve věci vydáno meritorní 

rozhodnutí, nebo bude v řízení pokračovat s právním nástupcem původního 

účastníka.  

K procesnímu nástupnictví podle ustanovení § 107 o.s.ř. soud přistoupí, 

pouze pokud ke ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení došlo až po jeho zahájení. 

K tomu se opakovaně vyjádřil také Nejvyšší soud České republiky, a to například 

v usnesení ze dne 27. 1. 2015 sp. zn. 28 Cdo 3671/2014, jehož právní věta zní:  

                                                                                                                                                                                     

za univerzální sukcesi označován přechod všech majetkových práv bez toho, aby 

došlo k zániku právní osobnosti. Taková sukcese ale nebude základem  

pro rozhodnutí o procesním nástupnictví při univerzální sukcesi, protože nebude 

splněna podmínka zániku původního účastníka řízení.   

135
 Ztráta procesní subjektivity nastává v důsledku smrt fyzické osob, nebo zániku 

osoby právnické, jak bylo uvedeno výše. Ztráta procesní subjektivity nastává také 

právní mocí rozsudku o prohlášení člověka za mrtvého. Srov. DVOŘÁK, Bohumil.  

§ 107 (Procesní nástupnictví při ztrátě procesní subjektivity). In: LAVICKÝ, Petr 

aj. Občanský soudní řád: Praktický komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer  

[cit. 2016-11-23].  ASPI_ID KO99_p11963CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 

2336-517X. 



64 
 

„V řízení není možné pokračovat s právním nástupcem účastníka, který v době 

zahájení řízení neměl způsobilost být účastníkem řízení; procesní nástupnictví  

se uplatní - jak vyplývá z ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. - jen tehdy, jestliže účastník 

alespoň v den podání žaloby měl způsobilost být účastníkem řízení a tuto 

způsobilost ztratil až po zahájení řízení (v jeho průběhu).“136 V opačném případě, 

tedy pokud již v okamžiku zahájení řízení osoba právně neexistovala, soud řízení 

zastaví pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení podle ustanovení  

§ 104 odst. 1 o.s.ř. Dojde-li však ke ztrátě procesní subjektivity dojde v den zahájení 

řízení, soud postupuje tak, jako by k ní došlo po zahájení řízení. 

Postup dle ustanovení § 107 o.s.ř. není třeba navrhovat a není třeba  

ani tvrdit, že došlo k univerzální sukcesi, nebo jen ke ztrátě procesní subjektivity 

účastníka řízení. Soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky 

řízení a dle ustanovení § 107 o.s.ř. postupuje ex offo. 

Ztratí-li účastník za řízení procesní subjektivitu, soud nejprve podle povahy 

projednávané věci posoudí, jestli vůbec může být v řízení pokračováno s nástupcem 

původního účastníka řízení (eventuálně pokračováno bez dalšího).
137

 K tomu uvádí 

Nejvyšší soud České republiky v usnesení ze dne 28. 6. 2012 sp. zn.  

20 Cdo 2940/2011, že „[p]ovahou věci ve smyslu ustanovení § 107 o.s.ř. se rozumí 

hmotněprávní povaha předmětu řízení. Povaha věci neumožňuje pokračovat v řízení 

zejména tehdy, jestliže práva a povinnosti, o něž v řízení jde, jsou podle hmotného 
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 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2015  

sp. zn. 28 Cdo 3671/2014. 

137
 např. zemře-li jeden z manželů, společných nájemců bytu, stane se druhý manžel 

jediným nájemcem bytu a v řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu může být 

pokračováno bez dalšího. Srov. DVOŘÁK, Bohumil. § 107 (Procesní nástupnictví 

při ztrátě procesní subjektivity). In: LAVICKÝ, Petr aj. Občanský soudní řád: 

Praktický komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2016-11-23].  ASPI_ID 

KO99_p11963CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
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práva vázána na osobu účastníka řízení a nepřecházejí na jeho právní nástupce, 

jestliže určitá skutková podstata je podle právního předpisu podmíněna existencí 

určitého účastníka řízení, jestliže smrtí (zánikem) účastníka řízení došlo podle 

hmotného práva k zániku právního vztahu, o nějž v řízení jde, nebo jestliže zemřelý 

(zaniklý) účastník řízení nemá žádného právního nástupce.“
138

 

Pokud z povahy věci plyne, že je možné v řízení pokračovat, ale není  

to možné bezprostředně, soud řízení usnesením přeruší. Proti tomuto usnesení  

je možné podat odvolání. Řízení se podle ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. přerušuje  

za účelem zjištění, kdo je ve sféře hmotného práva nástupcem původního účastníka. 

Následně soud zjišťuje, s kým bude jako s procesním nástupcem původního 

účastníka v řízení pokračovat, a to i bez návrhu účastníků řízení, z úřední 

povinnosti. Protože jde o postup soudu v řízení, není soud vázán ani případnými 

návrhy účastníků ke zjištění, kdo je právním nástupcem původního účastníka.  

Na základě zjištění, účastník řízení má právního nástupce a kdo jím je, soud 

usnesením rozhodne o tom, že je právní nástupce také procesním nástupcem 

původního účastníka řízení. Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a nový 

účastník vstupuje do řízení až po nabytí právní moci tohoto usnesení.
139

   

Ustanovení § 107 o.s.ř. v odst. 2 a odst. 3 o.s.ř. zvlášť upravuje procesní 

nástupnictví při univerzální sukcesi pro fyzické a pro právnické osoby. Úprava 

v obou odstavcích je však téměř shodná. Rozdílné je pouze vymezení toho,  

kdo může být procesním nástupcem. Procesními nástupci fyzické osoby jsou 

v případě univerzální sukcese zpravidla dědicové, procesními nástupci právnických 

osob mohou být případně i ti, kdo po zániku právnické osoby převzali práva  

a povinnosti, o něž v řízení jde. V případě právnických osob je pak zjišťování 
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 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2012  

sp. zn. 20 Cdo 2940/2011. 

139
 srov. například Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

27. 8. 2014 sp. zn. 28 Cdo 890/2014. 
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právního nástupce zpravidla méně obtížné, protože právnické osoby a významné 

skutečnosti, týkající se jejich existence, jsou uvedeny ve veřejném rejstříku. 

Na rozdíl od záměny účastníků, musí ten, kdo vstupuje do řízení  na místo 

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

do řízení.
140

 To znamená, že na procesního nástupce se bude vztahovat účinek všech 

skutečností, které nastaly za řízení s původním účastníkem řízení, a to jak účinek 

hmotněprávních skutečností (promlčení, prekluze práv), tak také účinky procesních 

úkonů jeho předchůdce a také účinek provedené koncentrace řízení.
141

  

K procesnímu nástupnictví při univerzální sukcesi může dojít, jak za řízení 

v prvním stupni, tak také v řízení odvolacím a případně i dovolacím, pokud 

k univerzální sukcesi došlo v době projednávání věci v daném stupni.  

O nákladech řízení není v případě vstupu do řízení na základě univerzální 

sukcese rozhodováno samostatně a již vzniklé náklady řízení přecházejí  

na procesního nástupce. Výjimkou však je posouzení případného nároku  

na osvobození od soudních poplatků, jak vyplývá z  usnesení Nejvyššího soudu 

České republiky ze dne 16. 7. 2015 sp. zn. 33 Cdo 1558/2015, ve kterém soud 

vyslovil, že „[z] osobního a individuálního charakteru posuzování každé žádosti  

o osvobození od soudních poplatků a vázanosti rozhodnutí o ní na osobu žadatele, 

resp. jeho konkrétní osobní a majetkové poměry vyplývá, že přiznané osvobození  

od soudních poplatků nepřechází na procesní nástupce účastníka, kteří vstoupili  

do řízení podle § 107 nebo 107a [o.s.ř.].“
142

 

 

                                                           
140

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 107 odst. 4. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1963, částka 56.  

141
 tamtéž § 118b odst. 2, a contrario. 

142
 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2015  

sp. zn. 33 Cdo 1558/2015. 
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5.4.2 Dílčí zhodnocení 

 

Procesní nástupnictví při univerzální sukcesi je v českém procesním právu 

tradiční institut, který byl upraven již v civilním řádu soudním z roku 1895,  

a to v ustanovení § 155 tohoto zákona.
143

 Dle citovaného ustanovení bylo možné 

v řízení pokračovat i po tom, co účastník ztratil procesní subjektivitu, byl-li účastník 

řízení zastoupen zástupcem na základě procesní plné moci, protože plná moc smrtí 

účastníka řízení nezanikala.
144

 Ustanovení § 155 civilního řádu soudního z roku 

1895 se však vypořádalo pouze s případem ztráty způsobilosti být účastníkem řízení 

u člověka jako fyzické osoby. Václav Hora k tomu uvádí, že právnické osoby a jiné 

jim na roveň postavené útvary dle tehdejší právní úpravy zpravidla nezanikaly, 

                                                           
143

 § 155 zákona č. 113/1895 ř. z., ze dne 1. srpna 1895, o soudním řízení  

v občanských rozepřích právních (Civilní řád soudní) zněl:  

Úmrtím strany se řízení přerušuje jen tenkrát, když zemřelá strana nebyla 

zastoupena ani advokátem ani jinou osobou opatřenou od ní procesní plnou mocí. 

Přerušení trvá, dokud nevstoupí do řízení právní nástupci zemřelé strany anebo 

opatrovník (§ 811 obč. zák.), pokud ovšem odpůrce dříve navrhl ustanovení 

opatrovníka, aby se v řízení pokračovalo proti tomuto. 

Chce-li odpůrce dosíci toho, aby do řízení vstoupili právní nástupci zemřelé strany, 

může u soudu, u něhož spor byl zahájen v čas smrti zemřelé strany, navrhnouti také 

obeslání těchto právních nástupců. Podle takovéhoto návrhu buďte nástupci obesláni, 

aby vstoupili do řízení a zároveň hlavní věc projednali neb toto projednávání dále 

vedli. 

Tato obsílka budiž doručena podle předpisu §§ 106 a 107. 

144
 A obdobně tomu bylo až přijetí současného občanského soudního řádu. Občanský 

soudní řád z roku 1950 také obsahoval v ustanovení § 37 úpravu trvání procesní plné 

moci, která zněla:  

Procesní plná moc nezaniká smrtí zmocnitele ani změnou jeho procesní způsobilosti 

anebo změnou jeho zákonného zastoupení. 
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dokud nebyly jejich majetkové poměry uspořádány a k vypořádání záležitostí 

spojených se zánikem právnické osoby byly ustaveny „zvláštní zákonní zástupci  

(na př. likvidátoři), proti nimž lze ve sporu pokračovati“
145

 a navíc právnické osoby 

byly dle Hory zpravidla ve sporu zastoupeny na základě procesní plné moci.  

To znamenalo, že v řízení bylo možné pokračovat se zástupcem namísto původního 

účastníka řízení. Pokud by ale přesto došlo k zániku právnické osoby bez takového 

zástupce, mohl jim soud ustavit na základě analogie opatrovníka podle citovaného 

ustanovení civilního řádu soudního.
146

 Civilní řád soudní dále obsahoval ustanovení, 

které zamezovalo tomu, aby se právní nástupce vyhýbal vstupu do řízení jako 

procesní nástupce. Soud nejprve právní nástupce obeslal a předvolal k  jednání. 

Pokud se právní nástupci na základě tohoto obeslání nedostavili a předložila-li druhá 

strana důkazy, na základě, kterých je dostatečně osvědčeno právní nástupnictví, 

mohl soud na návrh druhé strany prohlásit vstup právních nástupců do řízení  

a v jednání ihned pokračovat i v jejich nepřítomnosti,
147

 

Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních upravoval 

v ustanovení § 80
148

 procesní nástupnictví při ztrátě způsobilosti být účastníkem 

                                                           
145

 HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří (ed.). Československé civilní právo procesní: I.-III. 

díl. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3. Díl II. s. 285. 

146
 K tomu blíže tamtéž s. 281-285. 

147
 § 155 až 157 zákona č. 113/1895 ř. z., ze dne 1. srpna 1895, o soudním řízení  

v občanských rozepřích právních (Civilní řád soudní).  

148 Zákon č. 142 ze dne 25. října 1950, o řízení ve věcech občanskoprávních 

(občanský soudní řád, § 80. In Sbírka zákonů České republiky. 1950, částka 60, zněl: 

(1) Jestliže účastník, který není zastoupen zmocněncem s procesní plnou mocí, 

zemře, pozbude procesní způsobilosti nebo se nemůže účastnit řízení pro trvalejší 

překážku, posoudí soud, jaké vhodné opatření má učinit. 

(2) Soud může řízení přerušit anebo ustanovit opatrovníka a v řízení pokračovat. 

Soud ustanoví opatrovníka a v řízení pokračuje zejména tehdy, jestliže by se 
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řízení obdobně jako civilní řád soudní a také jen po případ smrti člověka a výslovně 

neupravoval procesní nástupnictví při zániku právnické osoby. Jak plyne 

z rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 28. 11. 1957  

sp. zn. Cz 624/57,
149

 tehdejší judikatura výkladem per analogiam vztahovala 

ustanovení § 80 o.s.ř z roku 1950 i na ztrátu procesní subjektivity právnických osob.   

V obou uvedených předpisech bylo procesní nástupnictví při univerzální 

sukcesi upraveno jako překážka postupu řízení. Také v ustanovení § 107 o.s.ř  

jde primárně o právní úpravu jedné z překážek postupu řízení, která může mít  

dva následky. Jednat v řízení může být (po eventuálním přerušení) pokračováno 

s právním nástupcem původního účastníka, nebo může být řízení zastaveno. Zda 

bude soud postupovat tím, či oním způsobem vždy záleží na povaze projednávané 

věci. Ustanovení § 107 o.s.ř. v odst. 5 do 1. 1. 2014 obsahovalo také demonstrativní 

výčet případů, kdy povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat.  

 

 

                                                                                                                                                                                     

přerušením zmařil účel řízení, anebo jestliže by vznikla ostatním účastníkům 

nepoměrná újma. 

(3) Ustanovení předchozích odstavců se užije přiměřeně, nastaly-li okolnosti 

uvedené v odstavci 1 u zákonného zástupce, který nebyl zastoupen zmocněncem  

s procesní plnou mocí. 

149
 Nejvyšší soud Československé republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 

11. 1957 sp. zn. Cz 624/57, R 25/1958 civ.: „[u]stanovení občanského soudního řádu 

o přerušení řízení v případě pozbytí procesní způsobilosti účastníka řízení  

se obdobně použije i na případy, kdy v průběhu občanského soudního řízení zanikne 

právnická osoba,“ 
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5.5 Procesní nástupnictví při singulární sukcesi 

5.5.1 Platná právní úprava 

 

Procesní nástupnictví dle ustanovení § 107a o.s.ř. představuje jednu  

z možností, jak může právo reagovat na skutečnost, že i se sporem dotčenou věcí  

je možné v průběhu soudního řízení volně disponovat.
150

 Dojde-li v průběhu řízení 

k singulární sukcesi, tzn. typicky například k postoupení pohledávky,
151

 je třeba  

si odpovědět na otázku, s kým má být v již zahájeném řízení pokračováno.  

Dle platné právní úpravy v důsledku singulární sukcese původní účastník 

neztrácí způsobilost být účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 19 o.s.ř. a řízení  

s ním může dále pokračovat. Bude-li však v takovém případě rozhodováno 

meritorně, výsledkem může být vždy jen zamítnutí žaloby, a to z důvodu nedostatku 

věcné legitimace účastníka řízení. Tomuto důsledku singulární sukcese sporem 

dotčené věci může žalobce zabránit tím, že navrhne, aby do řízení na místo 

původního účastníka vstoupil ten, o kom tvrdí, že je nyní věcně legitimován  

(tzn. je oprávněný či zavázaný, případně převzal výkon vlastnického práva 

k majetku, o nějž v řízení jde). 

                                                           
150

 Další způsob, jak může procesní právo upravovat dopady singulární sukcese na 

probíhající řízení, je absolutní vyloučení procesních důsledků dispozice s věcí 

v hmotněprávní sféře. Soud pak k singulární sukcesi sporem dotčené věci vůbec 

nepřihlíží a v řízení pokračuje s původním žalobcem a žalovaným. Další možnou 

úpravou, která byla také v minulosti navrhovaná, je promítnutí důsledky singulární 

sukcese do probíhajícího řízení automaticky, ze zákona, a to tak, že soud bude  

na místo původního účastníka jednat s jeho právním nástupcem jako s novým 

účastníkem řízení od okamžiku účinnosti singulární sukcese.  

151
 že půjde typicky o postoupení pohledávky, viz např. Nejvyšší soud České 

republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2013 sp. zn. 33 Cdo 2975/2012. 
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Procesní nástupnictví dle ustanovení § 107a o.s.ř. je možné připustit pouze 

na návrh, ke kterému je legitimován jen žalobce. K podání návrhu na provedení 

procesního nástupnictví při singulární sukcesi není oprávněn ani žalovaný a ani 

osoba, na kterou práva nebo povinnosti přešly. Soud případnému návrhu žalovaného 

nebo právního nástupce nemůže vyhovět, ani na základě zjištění z jejich návrhu 

nemůže rozhodnout o procesním nástupnictví ex offo. 

Žalobce musí v návrhu uvést konkrétní právní skutečnosti, které mají dle 

hmotného práva za následek převod nebo přechod práv či povinností , a označit toho, 

kdo má do řízení vstoupit na místo původního účastníka.
152

 Soud návrhu vyhoví, 

prokáže-li se,
153

 že rozhodná skutečnost nastala a pokud s procesním nástupnictvím 

souhlasí ten, kdo má do řízení vstoupit na místo žalobce. V  ustanovení  

§ 107a odst. 2 o.s.ř. je výslovně uvedeno, že souhlas žalovaného s  procesním 

nástupnictvím se nevyžaduje. Nevyžaduje se ani souhlas toho, kdo má jako procesní 

nástupce vstoupit na místo žalovaného.  

Ten, kdo vstupuje do řízení na místo původního účastníka,  musí přijmout 

stav řízení, jaký je v době jeho vstupu do řízení. Zachovány zůstávají také 

hmotněprávní následky spojené s podáním žaloby (promlčení, prekluze práv),  

tak také následky procesněprávní včetně provedené koncentrace řízení.
154

  

O náhradě nákladů mezi původními účastníky soud v souvislosti 

s procesním nástupnictvím nerozhoduje a náklady původního účastníka řízení budou 

                                                           
152

 srov. například Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

24. 7. 2013 sp. zn. 33 Cdo 2975/2012.  

153
 Za účelem prokázání této skutečnosti není dle judikatury třeba nařizovat jednání  

viz Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2011 

sp. zn. 23 Cdo 4862/2010. 

154
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 118b odst. 2.   

In Sbírka zákonů České republiky. 1963, částka 56, a contrario. 
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přičteny jeho procesnímu nástupci.
155

 Dojde-li k procesnímu nástupnictví  

při singulární sukcesi, přerušuje se běh lhůt ve smyslu ustanovení § 56 o.s.ř.  

a novému účastníkovi začínají běžet lhůty znovu od okamžiku jeho vstupu do řízení, 

přestože toto ustanovení výslovně počítá pouze se situací, kdy původní účastník 

ztratí procesní subjektivitu, nebo způsobilost jednat před soudem.
156

 

V naší platné právní úpravě není pro procesní nástupnictví rozhodné, zda 

k singulární sukcesi skutečně došlo, s ohledem na to, že k rozhodnutí o procesním 

nástupnictví v důsledku (tvrzené) singulární sukcese dochází v průběhu řízení,  

tedy dříve než může být otázka věcné legitimace vyřešena. Ustanovení § 107a o.s.ř. 

proto jako rozhodnou označuje skutečnost, s níž právní (hmotněprávní) předpisy 

spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení 

jde.  

Soud při rozhodování o návrhu na provedení procesního nástupnictví  

dle ustanovení § 107a o.s.ř. posuzuje pouze to, zda opravdu došlo k tvrzené 

skutečnosti, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod práv  

či povinností. A protože ani „[o]kolnost, že návrh na zahájení řízení podal subjekt, 

který nebyl ve vztahu k uplatněnému nároku aktivně věcně legitimován, neznamená, 

že řízení nebylo "řádně" zahájeno. Nedostatek věcné legitimace účastníka řízení  

se projeví (až) ve výsledku řízení zamítnutím žaloby (tj. v rozhodnutí o věci samé, 

jímž se řízení končí). Uvedený nedostatek nemůže být ani na překážku vyhovění 

návrhu žalobce na procesní nástupnictví, neboť rozhodnutí o tomto návrhu není 

                                                           
155

 srov. JAVŮRKOVÁ, Naděžda. § 107a. In: Občanský soudní řád: komentář. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2009. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. 

[Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2016-8-21]. Dostupné v Systému ASPI. 

156 srov. JAVŮRKOVÁ, Naděžda. § 56. In: Občanský soudní řád: komentář. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2009. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. 

[Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2016-8-21]. Dostupné v Systému ASPI. 
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rozhodnutím o věci samé, jímž bylo řízení skončeno.“
157

 Soud tedy rozhodne  

o návrhu na procesní nástupnictví pouze v souladu se zákonnými kritérii (tzn. návrh 

podal žalobce a bylo prokázáno, že došlo je skutečnosti, se kterou právní předpisy 

spojují převod nebo přechod práv či povinností a případně souhlasil ten, kdo má  

do řízení vstoupit na místo žalobce) i v případě, kdy má za to, že žalobce není pro 

vedení sporu aktivně věcně legitimován. 

Ke skutečnosti rozhodné pro připuštění procesního nástupnictví musí dojít 

až po zahájení řízení. V opačném případě, tedy pokud věcná legitimace přešla ještě 

před zahájením řízení, je třeba využít institut záměny podle ustanovení § 92 o.s.ř.  

Procesní nástupnictví je možné navrhnout a provést nejen v řízení v prvním 

stupni, ale i v řízení před soudem odvolacím. K tomu Nejvyšší soud v usnesení  

ze dne 28. 4. 2005 sp. zn. 29 Odo 301/2005 uvádí, že „[p]řezkoumává-li však 

odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v systému tzv. neúplné apelace 

(srov. § 205a o.s.ř.), […], uplatní se toto procesní nástupnictví, jen jestliže právní 

skutečnost, z níž je dovozován přechod práva nebo povinnosti, nastala po rozhodnutí 

soudu prvního stupně, nebo nastala sice za řízení před soudem prvního stupně, avšak 

jen za předpokladu, že k uplatnění procesního nástupnictví není potřebné  

v odvolacím řízení uvádět nové skutečnosti, popřípadě důkazy nebo jsou-li tyto nové 

skutečnosti a důkazy způsobilým odvolacím důvodem podle ustanovení § 205a odst. 

1 písm. d) o.s.ř.“
158  Rozhodování o procesním nástupnictví v dovolacím řízení není 

s ohledem na ustanovení § 243 o.s.ř. možné.  

                                                           
157

 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2014 

sp. zn. 26 Cdo 3319/2014. 

158
 Nejvyšší soud České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2005  

sp. zn. 29 Odo 301/2005. Publikovaného v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího 

soudu/C. H. Beck, pod číslem RNs C 3574/2006, v sešitě 33/2006. Srov. také Bureš, 

J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl.  

6. vydání. Praha: C. H. Beck. 2003, s. 383-384. 
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Pokud soud po posouzení návrhu vyhoví a připustí procesní nástupnictví  

v řízení před soudem prvního stupně, rozhodne o tom usnesením, proti kterému  

je odvolání přípustné. K rozhodnutí o návrhu na provedení procesního nástupnictví, 

který byl podán po zahájení odvolacího řízení, je funkčně příslušný odvolací soud. 

Rozhodnutí o procesním nástupnictví při singulární sukcesi nemůže být považováno 

za procesní úkon soudu prvního stupně ve smyslu § 210 odst. 2 o.s.ř. V souladu 

s ustanovením § 238a o.s.ř. je možné proti usnesení odvolacího soudu o procesním 

nástupnictví podat dovolání. K procesnímu nástupnictví při singulární sukcesi  

ale nelze přistoupit v dovolacím řízení a v řízení o žalobě pro zmatečnost.
159

 

5.5.2 Dílčí zhodnocení 

 

Výše již bylo uvedeno, že procesní nástupnictví je jednou z  možností,  

jak může právo reagovat na skutečnost, že i v průběhu řízení může být se sporem 

dotčenou věcí nakládáno a účastník ji může během řízení zcizit. Další způsob,  

jak se může právní řád s touto skutečností vyrovnat, nalezneme v ustanovení  

§ 234
160

 civilního řádu soudního, který platil na našem území až do roku 1950.  

Na základě tohoto ustanovení byly v zásadě vyloučeny procesní důsledky singulární 

sukcese na probíhající řízení a na postavení účastníků tohoto řízení. Jak uvádí 

Jaroslav Bureš a Ljubomír Drápal, „singulární sukcese neměla za následek procesní 

nástupnictví. […] K účinkům, které nastávaly doručením žaloby žalovanému, patřila 

rovněž překážka litispendence a – což je z hlediska řešené problematiky 

významnější – vzájemná vázanost stran na sebe. Vzájemná vázanost stran sporu  

se projevovala tím, že singulární sunkce [sic.] práva nebo věci neměla na spor sama 

                                                           
159

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 235b odst. 2.  In 

Sbírka zákonů České republiky. 1963, částka 56. 

160
 § 234 zákona č. 113/1895 ř. z., ze dne 1. srpna 1895, o soudním řízení  

v občanských rozepřích právních (Civilní řád soudní), dle kterého, zcizení věci 

nebo pohledávky, jež se stala předmětem sporu, nemá vlivu na rozepři a nabyvatel 

není bez svolení odpůrcova oprávněn vstoupiti do sporu jako hlavní strana. 
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o sobě žádný vliv.“
161

 Václav Hora k tomu uvádí, že účelem takové úpravy byla 

ochrana stran sporu, když konstatoval, že „[z]ahájením rozepře má býti každá strana 

proti všelikým soukromoprávním úkonům, jež by jejímu odpůrci věcnou legitimaci 

odnímaly, chráněna tím způsobem, že jsou pro ni tyto úkony bezvýznamny, jako by 

se nebyly staly.“
162

 A dále Hora upozorňuje, že důsledkem této úpravy měl jistý 

úkon neomezené účinky hmotněprávní, ale tyto účinky se nijak neprojevily 

v procesu a soud byl proto nucen při rozhodování ve věci samé vycházet ze stavu, 

jaký tu byl v době zahájení řízení, nikoli jaký tu je v době, kdy je rozhodováno.  

Zároveň při vyloučení procesních důsledků singulární sukcese  

na probíhající řízení vyvstává otázka, zda bude pravomocným rozhodnutím mezi 

původními účastníky řízení v dané věci vázán i hmotněprávní nástupce (sukcesor). 

Václav Hora uvádí, že i sukcesor bude v takovém případě vázán rozhodnutím soudu 

ve věci samé, protože sukcesor „nabyl věci neb práva ve spor uvedeného tj. nabyl 

jich po zahájení rozepře. Nabyl tedy věci nebo práva v tom stavu, v jakém se v době 

zcizení nalézaly a s těmi vlastnostmi, jaké v tom okamžiku měly. K těmto 

vlastnostem [...] také patří právě ta, že je o nich rozepře zahájena, že jsou sporny 

mezi auktorem a jinou osobou.“
163

  

V tehdejší právní úpravě bylo tedy procesní nástupnictví v případě 

singulární sukcese výslovně vyloučeno, ale rozhodnutím ve věci samé byl vázán 

sukcesor, aniž by byl sám účastníkem řízení.  

Po roce 1950 pak nebyl institut procesního nástupnictví při singulární 

sukcesi výslovně upraven, a to až do roku 2001, kdy nabyla účinnosti novela 

                                                           
161

 BUREŠ, Jaroslav; DRÁPAL, Ljubomír. K procesnímu nástupnictví při singulární 

sukcesi. Právní rozhledy. 1997, roč. 1997, č. 4. s. 161. 

162
 HORA, Václav a SPÁČIL, Jiří, ed. Československé civilní právo procesní: II. díl. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. xxxii, 211, 442, 286 s. Klasická 

právnická díla. ISBN 978-80-7357-540-3. s. 176. 

163
 tamtéž s. 177. 
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občanského soudního řádu č. 30/2000 Sb.
164

 Před výslovnou úpravou procesního 

nástupnictví při singulární sukcesi v ustanovení § 107a o.s.ř. nebyl výklad právní 

povahy tohoto institutu ani postup v praxi jednotný.  

Z komentářů k občanskému soudnímu řádu z 80. a 90. let plynulo,  

že k procesnímu nástupnictví dochází v případě singulární sukcese ze zákona a soud 

má bez dalšího jednat jako s účastníkem řízení s právním nástupcem (sukcesorem) 

namísto auktora.
165

 Proti tomuto názoru vystupovali zástupci právní teorie, kteří 

podmiňovali procesní nástupnictví úkonem žalobce a souhlasem žalovaného 

(protože šlo vlastně o záměnu účastníků podle § 92 o.s.ř.). Na konci 90. let se pak 

stala otázka procesního nástupnictví při singulární sukcesi předmětem veřejné 

diskuze, které se účastnili především Jaroslav Bureš a Ljubomír Drápal na jedné 

straně a Alena Winterová s Františkem Balákem a Jiřím Spáčilem na straně druhé.
166

 

                                                           
164

 Zákon č. 30 ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In Sbírka zákonů 

České republiky. 2000, částka 11. 

165
 Komentář k občanskému soudnímu řádu V. Handl, J. Rubeš a kol., Panorama 

Praha 1985, I. díl. 

166
 K tomu blíže viz BUREŠ, Jaroslav; DRÁPAL, Ljubomír. Procesní nástupnictví  

v civilním soudním řízení. Právní praxe v podnikání. 1994, roč. 1994, č. 9.; SPÁČIL, 

Jiří. Sporné otázky precesního nástupnictví. Právní praxe. 1995, č. 43/7, s. 402-414.; 

BUREŠ, Jaroslav; DRÁPAL, Ljubomír. K procesnímu nástupnictví při singulární 

sukcesi. Právní rozhledy. 1997, roč. 1997, č. 4.; BALÁK, František a SPÁČIL, Jiří. 

Ještě k otázce, zda má singulární sukcese za následek procesní nástupnictví. Právní 

rozhledy. 1997, roč. 5/6.;  WINTEROVÁ, Alena. Příspěvek k diskusi o procesním 

nástupnictví. Právní praxe. 1997, č. 45/10. 
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Jaroslav Bureš a Ljubomír Drápal zastávali názor, že hmotněprávní  

singulární sukcese vede bez dalšího přímo ze zákona k  procesnímu nástupnictví.
167

 

Vycházeli přitom mimo jiné z výše uvedeného tvrzení Václava Hory, že sukcesor 

nabývá věc i se všemi právy s ní spojenými, a to včetně práv procesních (resp.  

se všemi jejími vlastnostmi, mezi které Hora řadil i to, že jde o věc, o níž se vede 

spor).
168

 Upozorňovali přitom na nemožnost využít institut záměny per analogiam 

v případě, že došlo k singulární sukcesi v průběhu řízení, a to především proto,  

že podmínkou připuštění záměny je souhlas žalovaného a žalovaný dle názoru 

autorů nemůže mít žádný důvod vyslovit s procesním nástupnictvím souhlas, protože 

v případě, že jej nevysloví, bude to pro něj automaticky znamenat úspěch  

ve sporu.
169

 Autoři považují rozdíl mezi procesním nástupnictvím v případě sukcese 

univerzální a singulární za rozdíl pouze kvantitativní nikoli kvalitativní, protože 

podstatou tohoto rozdílu je pouze rozsah práv, která na nabyvatele přechází. 

Podle názoru autorů je k procesnímu nástupnictví při singulární sukcesi 

třeba jednak, aby došlo ke skutečnosti, jejímž důsledkem je přechod sporného práva 

nebo povinnosti na jinou osobu, dále pak aby byla tato skutečnost v  řízení uplatněna, 

a to kýmkoli, kdo má na procesním nástupnictví právní zájem.
170

 Dle koncepce 

Bureše a Drápala, by tak procení nástupnictví v případě singulární sukcese mohli 

navrhnout jak žalobce, tak žalovaný, tak také sukcesor. Soud má po prokázání  

(a to i na základě vlastní iniciativy, protože jde dle koncepce autorů o zjišťování 

podmínek řízení), že došlo k rozhodné skutečnosti, pokračovat v řízení s tím, kdo  

                                                           
167

 BUREŠ, Jaroslav; DRÁPAL, Ljubomír. Procesní nástupnictví v civilním soudním 

řízení. Právní praxe v podnikání. 1994, roč. 1994, č. 9. 

168
 a dále argumentovali i ustanovením § 524 odst. 2 obč. zák. v tehdejším znění, 

podle kterého s postoupenou pohledávkou přecházejí i její příslušenství a všechna 

práva s ní spojená, tedy dle autorů i práva procesní. 

169
 srov. BUREŠ, Jaroslav; DRÁPAL, Ljubomír. K procesnímu nástupnictví  

při singulární sukcesi. Právní rozhledy. 1997, roč. 1997, č. 4. s. 166. 

170
 srov. tamtéž s. 169.  
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se mu jeví jako právní nástupce, a to bez dalšího, tedy bez nutnosti vydávat o tom 

jakékoli rozhodnutí.
171

 S procesním nástupnictvím se soud vypořádá až odůvodnění 

rozhodnutí ve věci samé. Strany by však bylo dle názoru autorů vhodné o provedení 

procesního nástupnictví vyrozumět. Pokud by soud o otázkách spojených 

s procesním nástupnictvím přece rozhodoval, pak formou usnesení, proti kterému 

není možné dodat odvolání.
172

  

V souladu s názory Bureše a Drápala, soudců Nejvyššího soudu České 

republiky a autorů komentářů k občanskému soudnímu řádu,
173

 k procesnímu 

nástupnictví v praxi přistupovaly soudy před rokem 2001. To se promítlo  

do judikatury Nejvyššího soudu České republiky, například do rozsudku ze dne 21. 

8. 1996 sp. zn. 2 Cdon 554/96, jehož právní věta zní: „[d]ojde-li v průběhu 

občanského soudního řízení k singulární sukcesi, přecházejí na cessionáře i práva  

a povinnosti dosavadního subjektu (dosavadního účastníka řízení) s uplatňováním 

nebo bráněním postoupených práv spojená, včetně práv a povinností procesních. Jde 

o přímé procesní nástupnictví, takže ke změně v osobě účastníka řízení dochází  

bez toho, aby o ní soud rozhodoval. Jedinou podmínkou tu je, aby singulární sukcese 

byla u soudu uplatněna.“
174

 

Proti této koncepci procesního nástupnictví vystoupili Jiří Spáčil  

a František Balák, kteří argumentovali samostatným postavením procesního práva 

civilního v systému práva a s tím spojenou samostatností i procesněprávních 

                                                           
171

 srov. tamtéž s. 170. 

172
 tamtéž a dále. srov. též Komentář k občanskému soudnímu řádu V. Handl, J. 

Rubeš a kol., Panorama Praha 1985, I. díl, s. 416-417. 
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 poslední DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 

2009. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-107-9. 

174
 Nejvyšší soud České republiky. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 8. 1996  

sp. zn. 2 Cdon 554/96 uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 2, ročník 1997,  

pod číslem 11. 



79 
 

institutů včetně procesního nástupnictví. Procesním nástupcem může být dle názorů 

Spáčila a Baláka pouze ten, koho za právního nástupce označuje procesní právo. 

Automatické dopady hmotněprávní sukcese na účastenství ve sporném řízení 

vylučují především proto, že samotná existence onoho hmotného práva, které má být 

převedeno na právního nástupce, je v soudním řízení předmětem poznání a bude 

s jistotou určena až v meritorním rozhodnutí. Právo, které v řízení žalobce uplatňuje 

je totiž pouze právem tvrzeným a o jeho existenci se teprve vede spor. Pokud  

by procesní nástupnictví bylo automatickým následkem singulární sukcese práva,  

o kterém by se následně ukázalo, že neexistuje, bylo by procesní nástupnictví 

provedeno na základě neplatného právního jednání, což je dle autorů nepřijatelné. 

Okruh účastníků řízení může dle autorů určit výhradně žalobce.
175

  

K této názorové skupině se připojila také profesorka Alena Winterová, která 

v Příspěvku k diskuzi o procesním nástupnictví
176

 nabízí vedle teoretické analýzy 

tehdejšího právního stavu také řešení absence právní úpravy procesního nástupnictví 

při singulární sukcesi, a to využitím záměny účastníků pomocí analogie legis. 

Krátký rozbor veřejné diskuze, která předcházela přijetí ustanovení 

výslovně upravující důsledky hmotněprávní singulární sukcese v  civilním řízení,  

zde uvádím proto, že byla nepochybně významným ideovým zdrojem novely 

občanského soudního řádu, kterou se zavedlo ustanovení § 107a o.s.ř. Zároveň  

je významná pro následující analýzu problematických bodů současné právní úpravy 

procesního nástupnictví při singulární sukcesi.  

První možností, jak upravit procesní nástupnictví při singulární sukcesi, 

tedy může být již uvedené úplné vyloučení procesních důsledků hmotněprávní cesse 

na procesněprávní vztah. Druhou možností je pak koncepce procesního nástupnictví 

                                                           
175

 BALÁK, František, SPÁČIL, Jiří. Ještě k otázce, zda má singulární sukcese  

za následek procesní nástupnictví. Právní rozhledy. 1997, č. 5/6, s. 319. 
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 WINTEROVÁ, Alena. Příspěvek k diskusi o procesním nástupnictví. Právní praxe. 

1997, č. 45/10, s. 625-631. 
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při singulární sukcesi ex lege, kterou navrhovali výše citovaní autoři Bureš a Drápal. 

A poslední variantou je úprava, která k provedení procesního nástupnictví vyžaduje 

návrh žalobce a souhlas žalovaného. Každá z výše uvedených alternativ odráží jiné 

pojetí vztahu práva procesního a hmotného. Blíže o tom bude pojednáno v příslušné 

kapitole, nyní krátce uvedu pouze to, že v případě absolutního vyloučení procesních 

důsledků singulární sukcese na procesněprávní vztah by bylo v podstatě 

nadřazováno procesní právo právu hmotnému. V druhém případě, kdy k procesnímu 

nástupnictví dochází ze zákona na základě singulární sukcese, převažují 

hmotněprávní poměry nad právem procesním. A konečně v posledním případě autoři 

Balák, Spáčil, Winterová vycházejí z koncepce samostatnosti procesních institutů, 

přičemž ale berou v úvahu funkční vazby
177

 ve vztahu k právu hmotnému.  

Výslovná úprava procesního nástupnictví při singulární sukcesi byla  

do občanského soudního řádu vtělena až novelou přijatou v roce 2000, a to v podobě 

nového paragrafu (ne)systematicky zařazeného za ustanovení upravující procesní 

nástupnictví při univerzální sukcesi, tedy pod rubrikou překážky postupu řízení.  

S ohledem na to, co již bylo ve výše podaném rozboru o procesním 

nástupnictví uvedeno, se toto zařazení musí jevit jako nevhodné. Následkem 

singulární sukcese sporem dotčené věci je pouze ztráta věcné legitimace. Nedostatek 

věcné legitimace ale v žádném případě nezakládá překážku postupu řízení. I s  věcně 

nelegitimovanou osobou je možné řádně zahájit a vést soudní řízení,  

a to až k rozhodnutí ve věci samé, ve kterém se nedostatek věcné legitimace projeví 

tím, že bude žaloba zamítnuta.  

                                                           
177 viz blíže ke koncepci funkčních vazeb práva procesního a hmotného  

LAVICKÝ, Petr. Funkční vazby občanského práva hmotného a procesního. Brno, 

2006/2007. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra 

občanského práva. Vedoucí práce prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. 



81 
 

Procesní nástupnictví při singulární sukcesi bylo přiřazeno k  úpravě 

procesního nástupnictví při sukcesi univerzální zřejmě proto, že jsou si tyto dva 

instituty již podle názvu blízké. Tato blízkost je však jen zdánlivá. Rozdíl mezi 

procesním nástupnictvím v případě univerzální sukcese a v případě sukcese 

singulární je ale podstatný a dle mého názoru ho nelze charakterizovat pouze jako 

rozdíl kvantitativní, jak uváděli autoři Bureš a Drápal.  

Předně, sama skutečnost, že dojde v hmotněprávní sféře k univerzální 

sukcesi, není důvodem, proč se k procesnímu nástupnictví přistupuje. Důvodem 

k provedení procesního nástupnictví je v tomto případě ztráta způsobilosti být 

účastníkem řízení (procesní subjektivity). Skutečností, na základě které se bude soud 

zabývat tím, zda v řízení pokračovat s právním nástupcem původní účastníka, je jen 

a pouze ztráta procesní subjektivity. Pokud by došlo k univerzální sukcesi a účastník 

řízení by přesto neztratil procesní subjektivitu, nebyla by naplněna hypotéza  

ustanovení § 107 o.s.ř.  

Z pohledu stavby právní normy ustanovení § 107 o.s.ř. přestavuje hypotézu 

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

řízení pravomocně skončeno. Pouze toto je podmínkou, která musí nastat, aby norma 

působila a mohla se uplatnit na jednotlivé případy. V  případě, že by účastník řízení 

mohl vlastním hmotněprávním jednáním převést tolik svých práv, že by důsledkem 

této cesse byla univerzální sukcese a jemu by zůstala pouze „holá právní osobnost“, 

ani pak by nebylo možné postupovat podle ustanovení § 107 o.s.ř., protože  

by nebyla naplněna hypotéza této normy. I pokud by na jinou osobu přešla všechna 

práva účastníka řízení, bylo by třeba postupovat dle ustanovení § 107a o.s.ř. Pouze 

v ustanovení § 107a o.s.ř. je do hypotézy zahrnuta skutečnost, že došlo 

k hmotněprávní sukcesi. Skutečnost, že ztrátu právní osobnosti následuje  

i univerzální sukcese, je pouze předpokladem pro to, aby soud mohl v  řízení 

pokračovat.  
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Podmínky využití procesního nástupnictví při univerzální sukcesi  

a při sukcesi singulární jsou tak dvě zcela rozdílné právní skutečnosti. V prvním 

případě je podmínkou zánik právní osobnosti, resp. ztráta procesní subjektivity, a ve 

druhém půjde o skutečnost, že došlo k hmotněprávní cessi.  

Tolik k systematickému zařazení nového ustanovení. Ovšem ani při 

vlastním rozboru platné právní úpravy ustanovení § 107a o.s.ř. nelze dospět 

k závěru, že procesní nástupnictví při singulární sukcesi je upraveno uspokojivým 

způsobem.  

Proto, aby bylo možné provést procesní nástupnictví je třeba návrhu žalobce 

(vychází z koncepce Balák, Spáčil, Winterová), ale již není vyžadován souhlas 

žalovaného (vychází z koncepce Bureš, Drápal). Již na tom je možné demonstrovat, 

že při vzniku právní úpravy procesního nástupnictví při singulární sukcesi  

se nevycházelo z té či oné koncepce, ale zákonodárce přijal z obou pouze některé 

izolované závěry. JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LLM. takovou úpravu hodnotí 

přímo jako zmatečnou a nevyhovující požadavkům práva na spravedlivý proces.
178

 

Jednotlivé problematické aspekty naší současné právní úpravy procesního 

nástupnictví dle § 107a o.s.ř. budou blíže rozebrány v podkapitole 7.1.5.  
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 DVOŘÁK, Bohumil. § 107a (Procesní nástupnictví, nedochází-li ke ztrátě 
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5.6 Komparace se slovenskou právní úpravou 

 

 Dne 1. 7. 2016 vstoupil na Slovensku v účinnost nový občanský 

soudní řád pro sporná řízení – zákon č. 160/2015 Z.z., civilný sporový poriadok 

(dále též „c.s.p“).
179

 Tento zákon představuje zcela nový kodex civilního práva 

procesního. Na Slovensku byl do 1. 7. 2016 účinný zákon č. 63/1963 Z.z., občiansky 

súdny poriadok (dále též „o.s.p.“), který byl vydán pro Česko i Slovenko  

a až do novelizací provedených po roce 1993, kdy došlo k rozdělení Československé 

federativní republiky na dva samostatné státy, byl civilní proces v obou státech 

upravený shodně.  

V obou státech bylo nejprve přistoupeno k dílčím novelizacím občanského 

soudního řádu z roku 1963, nicméně toto řešení bylo přijímáno pouze jako 

provizórium předcházející rekodifikaci celého civilního práva včetně procesního 

práva. Zatímco v České republice bylo přistoupeno nejprve k přijetí nového kodexu 

civilního práva hmotného a na rekodifikaci civilního práva procesního se stále 

pracuje, na Slovensku byl občanský zákoník z roku 1964
180

 pouze novelizován  

a civilní právo procesní bylo upraveno novými zákony, civilním řádem pro sporná 

řízení a civilním řádem pro řízení mimo sporná.
181

 

Právní úprava změn na straně účastníků řízení účinná před přijetím c.s.p.  

se od české výrazněji odlišovala pouze v úpravě procesního nástupnictví při 

singulární sukcesi. Úprava právních institutů přistoupení, záměny a procesního 

nástupnictví při univerzální sukcesi zůstala téměř stejná. Pouze v  případě 

                                                           
179

  Zákon č. 160 ze dne 21. května 2015, Civilný sporový poriadok. In Zbierka 

zákonov Slovenskej republiky, Slovenská republika. 2015, částka 51. 

180
 Zákon č. 40 ze dne 26. února 1964, Občiansky zákonník. In Zbierka zákonov 

Slovenskej republiky, Slovenská republika. 1964, částka 19. 

181
 Zákon č. 161 ze dne 21. května 2015, Civilný mimosporový poriadok. In Zbierka 

zákonov Slovenskej republiky, Slovenská republika. 2015, částka 52.  
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přistoupení a záměny účastníků došlo k drobnému, ale významnému odchýlení  

od původní společné úpravy. Na rozdíl od naší současné úpravy
182

 nebylo  

ve slovenském o.s.p. výslovně uvedeno, že návrh na přistoupení § 92 odst. 1 o.s.p. 

řízení může podat pouze žalobce.
183

 Ustanovení § 92 odst. 1 o.s.p. se tak ale 

v souladu s dispoziční zásadou vykládalo v komentářové literatuře.
184

 Obdobně 

platilo také pro záměnu účastníků dle ustanovení § 92 odst. 4 o.s.p.,
185

 dle které 

návrh na provedení záměny také podává účastník řízení (v souladu s dispoziční 

zásadou žalobce). Dále je v tomto ustanovení uvedeno, že s provedením záměny 

musí souhlasit účastníci řízení (oba) a ten, kdo do řízení vstoupí na místo žalobce.  

Stejně jako v naší právní úpravě, nebyla problematika procesního 

nástupnictví při singulární sukcesi dlouho výslovně upravena ani na Slovensku  

a občiansky súdny poriadok řešil výslovně pouze případy sukcese univerzální,  

a to v § 107 o.s.p. Úprava procesního nástupnictví v případě singulární sukcese byla 

                                                           
182

 V naší právní úpravě je výslovně uvedeno, že návrh na přistoupení účastníků může 

podat pouze žalobce od novely o.s.ř. provedené zákonem 30/2000 Sb. 

183
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, Občiansky zákonník, § 92 odst. 1. In Zbierka 

zákonov Slovenskej republiky, Slovenská republika. 1963, částka 56. zněl:  

Na návrh účastníka môže súd pripustiť, aby do konania vstúpil ďalší účastník. Súhlas 

toho, kto má takto do konania vstúpiť, je potrebný, ak má vystupovať na strane 

navrhovateľa. 

184
 např. KRAJČO, Jaroslav. Občiansky súdny poriadok. 5. aktualiz. vyd. Bratislava: 

Eurounion, 2010. ISBN 978-80-89374-11-3. s. 373. 

185
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, Občiansky zákonník, § 92 odst. 4. In Zbierka 

zákonov Slovenskej republiky, Slovenská republika. 1963, částka 56. zněl:  

Za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania 

vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený 

navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť. 
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do o.s.p. zahrnuta až novelou s účinností ode dne 1. 1. 2002,
186

 a to v podobě nových 

odstavců § 92 odst. 2 a 3 o.s.p.
187

 Ustanovení § 92 o.s.p. stejně jako u nás do té doby 

upravovalo pouze přistoupení a záměnu účastníků.  

K procesnímu nástupnictví při singulární sukcesi mohlo dle novelizovaného 

ustanovení § 92 odst. 2 o.s.p. dojít pouze na návrh navrhovatele (žalobce) , anebo 

toho, na koho právo přešlo. Singulární sukcese, tedy právní skutečnost, se kterou 

předpisy spojují převod nebo přechod práv a povinností, o kterých v řízení jde, 

musela nastat až po zahájení řízení. Jinak by se postupovalo dle ustanovení  

§ 92 odst. 4 o.s.p. pomocí záměny účastníků. Aby mohl soud návrhu na provedení 

procesního nástupnictví vyhovět, bylo třeba v řízení prokázat, že k oné rozhodné 

skutečnosti opravdu došlo a dále s návrhem musel souhlasit ten, kdo má do řízení 

                                                           
186

 Zákon č. 501 ze dne 3. října 2001 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. 

Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. In Zbierka zakonov 

Slovenskej republiky. 2001, čiastka 200.  

187
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, Občiansky zákonník, § 92 odst. 2 a 3.  

In Zbierka zákonov Slovenskej republiky, Slovenská republika. 1963, částka 56. zněl:  

(2) Ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú 

prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ 

alebo ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené, alebo na koho prešli, 

navrhnúť, aby do konania na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho boli 

tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli. 

(3) Súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna 

skutočnosť uvedená v odseku 2, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto 

navrhovateľa; súhlas odporcu alebo toho, kto má vstúpiť na jeho miesto, sa 

nevyžaduje. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú 

zachované. 
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vstoupit na straně žalující. Souhlas žalovaného, ani osoby, která má do řízení 

vstoupit na místo žalovaného, se nevyžadoval.
188

  

Na rozdíl od naší právní úpravy byla možnost navrhnout procesní 

nástupnictví v případě singulární sukcese dle o.s.p dána i nabyvateli sporem 

dotčené věci (sukcesorovi). To znamená, že právo disponovat okruhem účastníků 

probíhajícího řízení, bylo svěřeno osobně, která sama není účastníkem řízení. 

V ustanovení § 92 odst. 3 o.s.p bylo k požadavku souhlasů s provedením 

procesního nástupnictví výslovně uvedeno, že se vyžaduje souhlas toho, kdo  

má vstoupit na místi žalobce. Souhlas žalovaného, ani toho, kdo má vstoupit na 

jeho místo se naopak výslovně nevyžadoval. Souhlas žalobce s návrhem podaným 

sukcesorem mezi podmínkami procesního nástupnictví uveden nebyl. V případě 

návrhu na procesní nástupnictví při singulární sukcesi podaného sukcesorem,  

by dle výslovného znění ustanovení § 92 odst. 2 a 3 o.s.p. tedy stačilo , aby  

se v řízení prokázalo, že došlo ke skutečnosti, se kterou právní předpisy spojují 

převod nebo přechod práv a povinností, o kterých se v  řízení jedná, a soud  

by návrhu vyhověl. Nutný by nebyl souhlas původních účastníků řízení, a to ani 

žalobce, kterého má v řízení sukcesor nahradit. Citované ustanovení je však třeba 

vykládat pomocí logického výkladu, nikoli pouze jazykově. V komentáři k o.s.p.  

se uvádí, že podává-li návrh na změnu účastníků pouze sukcesor, je k provedení 

procesního nástupnictví třeba souhlasu toho účastníka, který má na základě návrhu  

sukcesora z řízení vystoupit.
189

 Takový výklad považuji za správný a v souladu  

se zásadou dispoziční, nicméně za vhodnější bych považovala výslovnou úpravu 

podmínky souhlasu žalovaného s provedením procesního nástupnictví na základě 

návrhu sukcesora. Protože o souhlasu žalobce s návrhem na procesní nástupnictví 

                                                           
188

 srov. FICOVÁ, Svetlana; ŠTEVČEK, Marek. Občianske súdne konanie. 2. vyd.  

V Prahe: C. H. Beck, 2013, ISBN 9788074005091. s. 111-112. 

189
 KRAJČO, Jaroslav. Občiansky súdny poriadok. 5. aktualiz. vyd. Bratislava: 

Eurounion, 2010. ISBN 978-80-89374-11-3. s. 375. 
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podaným sukcesorem ustanovení § 92 o.s.p. mlčí, nezodpovězenou otázkou  

pro mne zůstává, zda by byl souhlas žalobce vyžadován v případě, že by návrh  

na procesní nástupnictví podal právní nástupce žalovaného. Výše uvedený 

komentář k věci uvádí pouze to, že podá-li návrh na procesní nástupnictví osoba, 

která má do řízení vstoupit, vyžaduje se k procesnímu nástupnictví souhlas toho, 

kdo má z řízení vystoupit.
190

 Domnívám se však, že tím je myšlen pouze návrh 

sukcesora, který je právním nástupcem žalobce, neboť k souhlasu žalovaného  

je výslovně uvedeno, že ten se nevyžaduje. Situace, kdy by právní nástupce 

žalovaného navrhoval svůj vstup do řízení jako žalovaný, nebude příliš častá, proto 

na nejspíš nebylo v citovaném komentáři pamatováno.  

Slovenská právní úprava se od naší nelišila tím, že s  provedením procesního 

nástupnictví nebyl vyžadován souhlas žalovaného (až na výše uvedenou výjimku,  

o které ale hovoří pouze komentář a ze samotného textu zákona neplyne), a stejně 

jako u nás se při rozhodování o připuštění procesního nástupnictví zkoumalo pouze 

to, zda nastala zákonem předvídaná skutečnost, se kterou právní předpisy spojují 

převod nebo přechod práv či povinností, o kterých v řízení jde. Předmětem 

dokazování nebylo zjištění, zda skutečně došlo k sukcesi a procesní nástupce je pro 

dané řízení věcně legitimován.
191

 

Nová slovenská právní úprava změn na straně účastníků řízení se zásadněji 

odlišila od české úpravy této problematiky. 

Právní úpravu změn procesněprávního vztahu na straně účastníků upravuje 

nový Civilný sporový poriadok v první části, hlavě páté pod rubrikou strany  

a zastoupení.  V ustanovení § 60 c.s.p. se stanoví, že stranami jsou žalobce  

a žalovaný. Jak je naznačeno i výše, slovenský o.s.p. používal pojmy navrhovatel  

a odpůrce i ve sporném řízení, c.s.p. bude pro sporné řízení užívat pouze pojmy 

žalobce a žalovaný a souhrnně účastníky řízení označovat jako strany.  

                                                           
190

 tamtéž 

191
 tamtéž. s. 373-379. 



88 
 

Procesní subjektivitu má dle ustanovení § 61 c.s.p. ten, kdo je způsobilý mít 

práva a povinnosti dle hmotného práva, a dále ten, komu ji přiznává zákon.  Nemá-li 

strana procesní subjektivitu, soud dle ustanovení § 62 c.s.p. řízení zastaví.  

Na ustanovení zabývající se procesní subjektivitou v novém c.s.p. přímo navazuje 

úprava procesního nástupnictví při univerzální sukcesi  a až dále je upravena 

procesní způsobilost.  

Dle ustanovení § 63 c.s.p. zemře-li strana v průběhu řízení, než je řízení 

pravomocně skončené, soud posoudí podle povahy sporu, zda má řízení zastavit,  

nebo v něm může pokračovat. Soud v řízení pokračuje, především pokud jde  

o majetkový spor, a to s dědici původního účastníka řízení (strany) nebo s těmi,  

na koho přešlo právo či povinnost, o které se řízení vede. V řízení se pokračuje  

po skončení dědického řízení, neumožňuje-li povaha sporu, aby bylo v řízení 

pokračováno před skončením dědického řízení. Případy zániku právnické osoby  

v průběhu řízení upravuje § 64 c.s.p. tak, že soudu ukládá, aby pokračoval v řízení 

s právním nástupcem zaniklé strany a pokud takového nástupce není, pak řízení 

zastavil.  

Právní nástupce, který vstupuje do řízení na místo původní strany, přijímá 

stav řízení, jaký tu byl v době zániku procesní subjektivity jeho procesního 

předchůdce, procesní lhůty se zánikem procesní subjektivity účastníka řízení  

přerušují a procesnímu nástupci začíná plynout nová lhůta od okamžiku doručení 

usnesení o jeho vstupu do řízení. V § 66 c.s.p. se dále výslovně řeší i situace, kdy  

ke ztrátě procesní subjektivity dojde až po vyhlášení rozhodnutí, kterým se řízení 

končí, pokud rozhodnutí nenabylo právní moci dříve, než dojde ke ztrátě procesní 

subjektivity. V takové případě soud postupuje také podle výše popsaných pravidel. 

Soud přitom zůstává vyhlášeným rozhodnutím vázán.  

Přistoupení k rozepří je upraveno v § 79 c.s.p. které stanoví, že soud může 

na návrh žalobce připustit, aby do řízení přistoupil další subjekt. Podmínkou však  

je souhlas toho, kdo má do řízení přistoupit ke straně žalobce. 
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V ustanovení § 80 je c.s.p. pak upraveno procesní nástupnictví  

při singulární sukcesi označované zde jako změna účastníků. Dojde-li po zahájení 

řízení ke skutečnosti, se kterou se pojí převod nebo přechod práv nebo povinností,  

o kterých se řízení vede, může žalobce navrhnout, aby do řízení na jeho místo nebo 

na místo žalovaného vstoupil ten, na koho sporem dotčená práva nebo povinnosti 

přešla. Soud vyhoví návrhu na provedení procesního nástupnictví, pokud se prokáže, 

že až po zahájení řízení došlo k převodu nebo přechodu práv nebo povinností  

a pokud s tím souhlasí ten, kdo má jako procesní nástupce vstoupit do řízení namísto 

žalobce. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány. Ten, kdo 

vstupuje do řízení jako procesní nástupce, přijímá stav řízení jaký tu je v době jeho 

vstupu do řízení. Procesní nástupnictví při singulární sukcesi dle nové právní úpravy 

již může navrhnout pouze žalobce, nikoli sukcesor.  

V novém c.s.p. je zcela vypuštěna právní úprava záměny účastníků. 

Důvodová zpráva k tomu uvádí, že navrhovaná právní úprava se přizpůsobila nové 

koncepci sporného řízení (tím je myšlena proklamovaná snaha co nejvíce se přiblížit 

k ideálu rychlé a spravedlivé ochrany práv a právem chráněných zájmů procesních 

stran za předpokladu zodpovědného přístupu subjektů civilního procesu  k soudnímu 

řízení)
192

 a institut záměny účastníků se vypustil, protože v důsledně 

kontradiktorním sporném řízení má být počáteční nedostatek věcné legitimace 

v průběhu řízení řešen výlučně novým sporem a ne pokračováním původního 

řízení.
193

 

                                                           
192

 Důvodová zpráva k zákonu 160/2015 Z.z., sněmovní tisk č. 1333 ze dne  

19. 12. 2014, obecná část. s. 1. dostupná též na www: 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280 

193
 Důvodová zpráva k zákonu 160/2015 Z.z., sněmovní tisk č. 1333 ze dne  

19. 12. 2014, zvláštní část. K § 76, dostupná též na www: 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280 
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5.7 Komparace s německou a rakouskou právní úpravou 

 

Označení účastníků
194

 civilního sporného řízení se v německé právní 

úpravě, stejně jako u nás, odvozuje od právního jednání, kterým se sporné řízení 

zahajuje, tedy od pojmu žaloba - Klage. Spornými stranami v německém 

občanskoprávním řízení jsou žalobce - Kläger a žalovaný Beklagte.
195

 Souhrnně jsou 

pak v německé i rakouské právní úpravě účastníci řízení označováni jako strany – 

Partein. Procesní subjektivitu označovanou jako Parteifähigkeit
196

 (způsobilost být 

účastníkem řízení) pak má každý, kdo má hmotněprávní subjektivitu, tj. právní 

osobnost - Rechtsfähigkeit. Právní osobnost mají všechny fyzické i právnické osoby 

po celou dobu jejich (právní) existence. Mimo to je přímo v německém občanském 

soudním řádu rozšířena procesní subjektivita tak, že na straně žalované může 

vystupovat i spolek, který nemá právní osobnost.
197

 Procesní subjektivitu mohou 

založit i jiné zákony.
198

 V rakouském občanském soudním řádu ustanovení, které  

by výslovně upravovalo, kdo je způsobilý být subjektem řízení, není.   

Jako samostatný institut je v německém občanském soudním řádu upravena 

procesní způsobilost - Prozessfähigkeit, která je shodná se způsobilostí k právnímu 

                                                           
194

 V německé právní úpravě se používá pojem Parteien, které však odpovídá 

českému označení strany nikoli účastníci. Proto budu dále užívat pojem strana jako 

synonymum pro účastníka řízení. 

195
 BEGR. VON LEO ROSENBERG. FORTGEF. VON KARL HEINZ SCHWAB. 

BEARB. VON PETER GOTTWALD. Zivilprozessrecht. 16., neubearb. Aufl. 

München: Beck, 2004. ISBN 3406503861. s. 235. 

196
 Deutsche Zivilprozessordnung, zákon z 30. l. 1877 ( Reichsgesetzblatt S 83),  

§ 50 odst. 1. 

197
 tamtéž § 50 odst. 2. 

198
 Např. německý obchodní zákoník zakládá procesní subjektivitu pro veřejnou 

obchodní společnost a komanditní společnost, které dle německého práva na rozdíl 

od české právní úpravy nemají vlastní právní subjektivitu 
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jednání (upraveno hmotným právem v BGB) a v plném rozsahu se nabývá 

dosažením 18 let (zletilostí).
199

  

Dle § 1 rakouského občanského soudního řádu má procesní způsobilost 

každý, a to v takovém rozsahu, v jakém je dle hmotného práva svéprávný. Procesní 

způsobilost mají v rozsahu jednání, ve kterých jsou plně svéprávní, i nezletilí. 

Německé právo zná procesní institut označovaný pojmem Parteiwechsel 

(změna stran), prostřednictvím kterého je možné provádět změny v okruhu účastníků 

v probíhajícím řízení před soudem. Tyto změny stran je pak možné dále členit  

na dva typy, na změnu na základě zákona - Parteiwechsel kraft Gesetzes případně 

též gesetzliche Parteiwechsel a změnu na základě vůle - gewillkürter Parteiwechsel. 

Dalším typem změny účastníků, které německý občanský soudní řád upravuje,  

je rozšíření stran sporu - Parteierweiterung.  

Změna stran na základě zákona Parteiwechsel kraft Gesetzes
200

 upravuje 

procesní nástupnictví při univerzální sukcesi a německý civilní řád soudní výslovně 

hovoří pouze o smrti člověka (stejně jako náš civilní řád soudní z  roku 1895)  

a o jejích dopadech na probíhající řízení. Tato úprava se ale použije i v případě 

zániku právnické osoby.
201

  

                                                           
199

 § 104 odst. 2 BGB. Německá právní úprava zná mimo plné právní způsobilosti 

ještě „omezenou“ či „částečnou“ způsobilost k právnímu jednání, kterou má dle 

ustanovení § 106 BGB nezletilý od 7 do 18 let, ta ale není rozhodná pro určení 

procesní způsobilosti, kterou má pouze zletilý. 

200 Deutsche Zivilprozessordnung, zákon z 30. l. 1877 ( Reichsgesetzblatt S 83),  

§ 239.  

201
 BEGR. VON LEO ROSENBERG. FORTGEF. VON KARL HEINZ SCHWAB. 

BEARB. VON PETER GOTTWALD. Zivilprozessrecht. 16., neubearb.  

Aufl. München: Beck, 2004. ISBN 3406503861. s. 246 
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Ustanovení § 239 německého civilního řádu soudního je obdobou našeho  

§ 107 o.s.ř. a obdobně jako u nás řeší nejprve přerušení řízení z důvodu úmrtí strany 

(resp. zániku) a dále možnosti, jak v řízení pokračovat s právními nástupci původní 

strany řízení. Řízení po zjištění právních nástupců (dědiců) pokračuje a procesní 

nástupce musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho vstupu do řízení.  

Odlišná je úprava právního nástupnictví při univerzální sukcesi 

v rakouském civilním řádu soudním, která je bližší naší úpravě z roku 1895.  

Dle ustanovení § 155 rakouského civilního řádu soudního se i v případě ztráty 

procesní subjektivity strany v řízení bez přerušení pokračuje, byla-li tato strana 

v řízení před soudem zastoupena zástupcem na základě procesní plné moci nebo 

zákonným zástupcem. 

Změna na základě vůle stran gewillkürter Parteiwechsel je dle německé
202

 

právní úpravy možné provést pouze se souhlasem původních stran řízení a toho, kdo 

má do řízení vstoupit jako nový žalobce. Jde tedy o obdobu naší záměny účastníků. 

V případě, že by odepření souhlasu žalovaného se změnou účastníků znamenalo 

zneužití procesních práv, je možné souhlas žalovaného nahradit. I při změně stran  

na základě jejich vůle musí procesní nástupce přijmout stav řízení , jaký tu je v době 

jeho vstupu do řízení. V německé právní úpravě však platí, že kontinuitou řízení 

nesmí být nový účastník zkrácen na svých procesních právech. 
203

  

Ustanovení o změně stran na základě vůle se v německé právní úpravě 

přiměřeně použije také na případy rozšíření stran řízení  - Parteierweiterung. 

Přistoupení nového účastníka do řízení je možné jak v německé, tak v rakouské 

právní úpravě docílit také prostřednictví institutu streitgenössische 

                                                           
202

 Deutsche Zivilprozessordnung, zákon z 30. l. 1877 ( Reichsgesetzblatt S 83),  

§ 263. 

203
 srov. BEGR. VON LEO ROSENBERG. FORTGEF. VON KARL HEINZ 

SCHWAB. BEARB. VON PETER GOTTWALD. Zivilprozessrecht. 16., neubearb. 

Aufl. München: Beck, 2004. ISBN 3406503861. s. 248-251. 
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Nebenintervention,
204

 na jehož základě vzniká vedlejší účastenství, kdy intervent 

přistupuje přímo k jedné ze sporných stran jako jeho společník. Primárním účelem 

tohoto institutu ale na rozdíl od přistoupení (tak jak je upraven v ustanovení  

§ 92 o.s.ř.) není odstranění nedostatku věcné legitimace.  

Singulární sukcese sporem dotčené věci v průběhu řízení je pak v německé 

právní úpravě řešena vyloučením jejích procesních důsledků na probíhající řízení.
205

 

Jednou zahájené řízení pokračuje mezi původními účastníky, i když v jeho průběhu 

dojde ke zcizení sporem dotčené věci. Účastník, který singulární sukcesí ztratil 

věcnou legitimaci, zůstává i dále účastníkem řízení a jeho právní nástupce není 

oprávněn vstoupit do řízení na jeho místo. Účinky rozhodnutí se však budou  

na sukcesora vztahovat, přestože se neúčastnil sporu.
206

 Tato právní úprava důsledků 

singulární sukcese na probíhající řízení má bránit tomu, aby jednostranným právním 

jednáním žalobce nebo žalovaný zabránil projednání věci. Sukcesor má ale stále 

možnost vstoupit do sporu na základě intervence. Vyloučen není ani postup pomocí 

změny na základě vůle stran gewillkürter Parteiwechsel, se kterou je však 

vyžadován souhlas všech účastníků řízení. Výjimku z tohoto pravidla představují 

pouze případy, kdy byla předmětem singulární sukcese nemovitá věc. Podle 

ustanovení § 266 německého civilního řádu soudního je sukcesor povinen na návrh 

protistrany vstoupit do řízení na místo auktora a musí přijmout stav řízení, jaký  

                                                           
204

 Deutsche Zivilprozessordnung, zákon z 30. l. 1877 ( Reichsgesetzblatt S 83), § 69. 

Österreichische Zivilprozessordnung, zákon z 1. 8. 1895 ( Reichsgesetzblatt 

Nr. 113), § 20. 

205
 deutsche Zivilprozessordnung, zákon z 30. l. 1877 ( Reichsgesetzblatt S 83),  

§ 265. 

206
  výslovně upraveno v deutsche Zivilprozessordnung, zákon z 30. l. 1877 

( Reichsgesetzblatt S 83), § 325 odst. 1. 
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tu je v době jeho vstupu do řízení. Důvodem odlišné úpravy je, že nemovité věci 

jsou předmětem evidence ve veřejných rejstřících.
207

 

  

                                                           
207

 dále využity https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/, http://www.jusline.at/, 

https://dejure.org, http://www.rechtslexikon.net/  

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/
http://www.jusline.at/
https://dejure.org/
http://www.rechtslexikon.net/
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6 Změny procesněprávního vztahu na straně soudu 
 

Protože tématem předkládané práce je perzistence procesněprávního vztahu 

a subjekty procesněprávního vztahu je vedle účastníků řízení i soud, není možné 

podrobit zkoumání pouze změny v účastenství, ale je třeba analyzovat i změny,  

ke kterým může dojít v průběhu řízení na straně soudu.  

Stálost procesněprávního vztahu na straně soudu je vyjádřena především 

zásadou perpetuatio fori,
208

 tedy zásadou trvání příslušnosti soudu, u kterého bylo 

řízení zahájeno. Tato zásada je také jedním ze základních aspektů ústavně 

zakotveného práva na zákonného soudce. Jak bylo uvedeno v kapitole věnující  

se vymezení subjektů procesněprávních vztahů, subjektem procesněprávního vztahu 

je soud, nikoli konkrétní soudce. Zásada perzistence procesněprávního vztahu  

se však neuplatní pouze v souvislosti s případnými změnami soudu, zásadní význam 

pro naplnění této zásady má i osoba konkrétního soudce a nezměnitelnost 

konkrétního soudce v průběhu řízení. To bude podrobně rozvedeno níže. 

V souladu s  právem na zákonného soudce musí být příslušný soud  

a konkrétní soudce určen na základě předem daných zákonných pravidel. Účelem 

tohoto požadavku je zajistit, aby soudce nebyl vybírán nebo pověřován 

k rozhodování konkrétních sporů „ad hoc“. Právo na zákonného soudce je  proto 

jedním ze základních předpokladů realizace práva na spravedlivý proces. Zákonem 

je dopředu dáno, který soud je k projednání věci věcně a místně příslušný. Konkrétní 

soudce je pak stanoven na základě veřejně přístupného rozvrhu práce, který  

je sestaven v souladu se zákonem.  

V současné době je Ministerstvem spravedlnosti připravena novela o.s.ř.  

a zákona o soudech a soudcích, která počítá se zavedením náhodného elektronického 

generátoru přidělování věcí k projednání soudcům. Dle stávající právní úpravy jsou 

                                                           
208

 vyjádřena v zákoně č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 11 odst. 

1. In Sbírka zákonů České republiky. 1963, částka 56.  
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věci rozdělovány na základě předem stanoveného postupu rovnoměrně mezi 

jednotlivé soudce, kdy jsou jednotliví soudci přidělováni k věcem postupně  

(tzv. kolečko). Z rovnoměrného přidělování věcí mohou být dočasně vyloučeni 

soudci, kteří mají větší množství časově náročnějších případů. Elektronický 

generátor je součástí strategie elektronizace justice. Systém by měl být spravován 

přímo Ministerstvem spravedlnosti a měl by eliminovat možnost dopředu zjistit, 

který soudce či který senát bude projednávat konkrétní věc a vylučovat z přidělování 

věcí lidský faktor. Fungování elektronického generátoru přidělování věci  

je podmíněno existencí minimálně dvou soudních oddělení na konkrétní soudní 

agendu (specializaci). Obdobný systém elektronického přidělování věcí funguje 

například v Portugalsku, kde probíhá přidělování věcí výhradně elektronicky  

a informace o přidělení případu konkrétnímu soudci jsou veřejně přístupné  

na internetových stránkách. Odborná veřejnost se k zavedení elektronického 

generátoru přidělování věcí staví spíše skepticky s poukazem na to, že současný 

systém rovnoměrného přidělování věcí dostatečným způsobem zajišťuje právo  

na zákonného soudce. Mezi odbornou veřejností také převládá obava, zda  

by se elektronický generátor přidělování věcí vypořádal s  existencí specializovaných 

senátů bez toho, aby v řízení vznikly průtahy (převádění věcí do specializovaných 

senátů) a bez toho, aby na soudce byly kladeny neúměrné nároky při zrušení 

specializovaných senátů.
209

 

 

                                                           
209

 K názorům odborné veřejnosti na návrh zavedení elektronického generátoru 

přidělování věcí viz Česká Justice: Anketa: Co říkáte na návrh přidělovat soudcům 

případy pomocí elektronického generátoru? [online]. In: 6. 4. 2016 [cit. 2016-11-12]. 

Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2016/04/anketa-co-rikate-na-navrh-

pridelovat-soudcum-pripady-pomoci-elektronickeho-generatoru/, návrh Ministerstva 

spravedlnosti viz http://www.ceska-justice.cz/2016/03/pelikan-navrhuje-zavest-

nahodny-generator-pridelovani-veci-soudcum/ 

http://www.ceska-justice.cz/2016/04/anketa-co-rikate-na-navrh-pridelovat-soudcum-pripady-pomoci-elektronickeho-generatoru/
http://www.ceska-justice.cz/2016/04/anketa-co-rikate-na-navrh-pridelovat-soudcum-pripady-pomoci-elektronickeho-generatoru/
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6.1 Delegace 

 

Místní a věcná příslušnost soudu jsou podmínkami řízení, které soud 

zkoumá z úřední povinnosti. Nejsou-li tyto podmínky řízení splněny, soud nemůže 

ve věci samé rozhodnout. V souladu se zásadou perpetuatio fori je při rozhodování  

o příslušnosti soudu rozhodný stav v okamžiku zahájení řízení, a to i v případě,  

že později dojde ke změnám, které mají jinak vliv na určení věcné a místní 

příslušnosti.  

Místní příslušnost přitom soud zkoumá pouze při zahájení řízení  (později 

pouze k námitce účastníka řízení).
210

 Otázkou věcné příslušnosti se soud zabývá 

kdykoli za řízení, avšak také stále jen s ohledem na okolnosti rozhodné pro určení 

věcné příslušnosti, které zde byly již okamžiku zahájení řízení.  

Základní zákonem upravenou výjimku ze zásady trvání příslušnosti soudu 

představují případy delegace (přikázání). Na základě delegace je podle ustanovení  

§ 12 o.s.ř. věc přikázána k projednání jinému soudu téhož stupně než soudu místě 

příslušnému podle obecných pravidel v případě tzv. delegace nutné, kdy příslušný 

soud nemůže ve věci jednat, protože všichni jeho soudci jsou vyloučeni z projednání 

a rozhodnutí věci.
211

 Věc může být jinému než příslušnému soudu přikázána  

                                                           
210

 Přesněji do skončení přípravného jednání a neprovedl-li soud přípravné jednání, 

zkoumá místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-

li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí. To ovšem neplatí, jde-li  

o rozhodnutí ve zkráceném rozkazním řízení. 

211
 Nebo z těch soudců, kteří nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí dané věci 

nelze (pro nedostatečný počet) složit senát, který by měl věc projednat, nebo je 

v dané věci účastníkem řízení soudce příslušného soudu a ostatní soudci jsou 

vyloučeni z důvodu poměru k účastníkovi řízení, nebo by měl v dané věci příslušný 

soud vystupovat za Českou republiku jako organizační složka státu.  
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dle téhož ustanovení také z důvodu vhodnosti, pak se jedné o tzv. delegaci vhodnou. 

Vhodností se v tomto ustanovení myslí důvody procesní ekonomie.  

Jak bylo uvedeno, k delegaci nutné se přistupuje v případě, kdy jsou všichni 

soudci místně příslušného soudu vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci . 

Vyloučeni jsou soudci, jejichž poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům 

zakládá pochybnost o jejich nepodjatosti. Půjde především o případy, kdy  

je účastníkem řízení soudce vykonávající svou funkci u soudu, který je jinak 

příslušný k projednání věci. 

K delegaci vhodné se přistupuje zejména z důvodů, že místně příslušný 

soud je pro účastníky řízení těžko dostupný s ohledem na jejich věk nebo zdravotní 

stav. Anebo proto, že u místně příslušného soudu může být jen s výraznými obtížemi 

provedeno dokazování, protože důkazy či svědci se nacházejí v obvodu působnosti 

jiného místně vzdáleného soudu apod.
212

  

O delegaci v obou případech rozhoduje soud, který je nejblíže nadřízený 

příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, a to buď na návrh 

účastníků řízení, nebo z vlastní iniciativy příslušného soudu. Účastníci mají právo 

vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě delegace 

vhodné mají právo vyjádřit se také k důvodům, pro které má být věc přikázána 

jinému než příslušnému soudu.
213

 

 

 

                                                           
212

 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, Komentář. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 72 a násl. 

213
 srov. Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 12 odst. 3.  

In Sbírka zákonů České republiky. 1963, částka 56.  



99 
 

6.2 Zahájení řízení před nepříslušným soudem 

 

Protože řízení je zahájeno již v okamžiku doručení žaloby soudu,  

a zahájením řízení vzniká procesněprávní vztah, vznikne tento vztah i v  případě,  

že je žaloba podána u soudu, který není k projednání a rozhodnutí věci příslušný. 

Soud, kterému byla žaloba doručena, aniž by byl místně příslušný ve věci 

rozhodnout, vysloví, že není příslušný a po právní moci tohoto usnesení postoupí 

věc příslušnému soudu.
214

 Má-li soud za to, že není věcně příslušný, předá věc 

k rozhodnutí o věcné příslušnosti dle ustanovení § 104a o.s.ř. Vrchnímu  

či Nejvyššímu soudu.  

6.3 Změna soudce 

 

S ohledem na skutečnost, že soud provádí poznávací a rozhodovací činnost 

v řízení prostřednictvím konkrétního soudce, není dle mého názoru v souvislosti  

s rozebíranou zásadou perzistence procesněprávního vztahu zcela bezpředmětná ani 

úvaha o tom, jaký dopad má na probíhající řízení změna konkrétního soudce, který 

danou věc projednává a rozhodne.
215

 V souladu se zásadou přímosti je soud právě 

prostřednictvím osoby soudce v přímém a osobním styku s účastníky řízení. Před 

daným soudcem probíhá konkrétní procesní činnost, kterou soudce vnímá svými 

smysly, a následně ji hodnotí. Na základě tohoto zhodnocení soudce ve své mysli 

provádí logické operace, jejichž výsledkem je subsumpce konkrétních skutkových 

zjištění pod právní normy. V průběhu dokazování soudce prostřednictvím svých 

                                                           
214

 tamtéž § 105.  

215 dle zákona č. 6 ze dne 30. listopadu 2001 o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),  

ve znění pozdějších předpisů, § 3. In Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 4. 

v řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce. 
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smyslů poznává skutečnost a na základě toho hodnotí důkazy podle své úvahy.
216

 

Jen takový postup odpovídá zásadě přímosti a ústnosti a zároveň brání přílišnému 

formalismu v soudním řízení. 

Ústavní základ trvání procesněprávního vztahu na straně soudu i ve vztahu 

k soudci je vyjádřen v ustanovení čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod,  

ve kterém se stanoví, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci  

a příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. Právo na zákonného soudce je přitom 

jedním ze základních aspektů práva na spravedlivý proces. Je však třeba zdůraznit, 

že účastník je citovaným ustanovením chráněn pouze před změnami, které lze 

charakterizovat jako odnětí. Výkladu ustanovení čl. 38 odst. 1 Listiny se věnoval 

Ústavní soud při posuzování případu odnětí zákonnému soudci dle obdobného 

ustanovení trestního řádu.
217

 Ústavní soud v nálezu ze dne 7. 12. 1995 sp. zn.  

III. ÚS 90/96 podává, že: „[z] čl. 81 Ústavy plyne, že soudní moc vykonávají 

jménem republiky nezávislé soudy, z čl. 82 odst. 1 Ústavy potom plyne fakt,  

že soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo 

ohrožovat. Tato ustanovení ve svém důsledku bezpochyby znamenají snahu zajistit 

individuální suverenitu soudce v konkrétním řešeném případu, a to i s ohledem  

na historické zkušenosti s pokusy ovlivnit soudní rozhodnutí a tím i soudce 

samotného. Vývojem společnosti se tak dospělo k tomu, že soudce má být trvale 

ustanovený, neodvolatelný, nepřeložitelný a vždy jen ten, kdo je pro výkon 

soudcovské funkce v určité kauze podle zákona povolán. To vše patří k zabezpečení 

soudcovy nezávislosti, jeho nestrannosti a takto je nutno chápat i soudcovu osobní 

                                                           
216

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 132. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1963, částka 56.  

217
 Na souvislost s civilním právem procesním poukazuje doc. JUDr. Zdeněk Kühn, 

LL.M., Ph.D. viz KÜHN, Zdeněk. Možnost odejmutí kauzy zákonnému soudci. Jiné 

právo [online]. 2009, 10. březen. [cit. 2016-03-27]. Dostupné  

z www: http://jinepravo.blogspot.cz/2009/03/moznost-odejmuti-kauzy-zakonnemu-

soudci.html 
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odolnost proti zásahům zvenčí, a tedy i zpevňování právní ochrany jeho postavení. 

Tak je zapotřebí akceptovat i důvody, které vedou k tomu, aby v samém zákoně, 

resp. již v ústavním ustanovení, byla obsažena uvedená nutná ochrana soudce  

v zájmu zabezpečení jeho nezávislosti a nestrannosti, ochrana proti možnosti soudce 

podle potřeby v konkrétní věci měnit.“
218

 Tento závěr potvrzuje výše uvedenou 

premisu, že i konkrétní osoba soudce, resp. její nezměnitelnost svévolným vnějším 

zásahem, představuje významný předpoklad pro to, aby bylo v soudním řízení 

naplněno právo na spravedlivý proces. V dalším textu budu z tohoto závěru 

vycházet.  

Mimo případů odnětí zákonnému soudci může dojít i k jiným změnám 

soudce v probíhajícím řízení, které jsou s ohledem na perzistenci procesněprávního 

vztahu také zásadně nežádoucím jevem, nelze je však hodnotit jako zásah do práva 

na spravedlivý proces, neboť nemají povahu odnětí.  

V prvé řadě půjde o vyloučení soudce z projednání a rozhodnutí věci  

pro podjatost, tedy pro jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich 

zástupcům. Právní úprava vyloučení soudce z projednávání věci
219

 směřuje k tomu, 

aby podjatost byla zjištěna co nejdříve před projednáním věci. I proto má soudce 

povinnost neprodleně oznámit skutečnost, pro kterou je vyloučen. Také možnost 

vznesení námitek podjatosti účastníkem řízení je omezena na principu koncentrace, 

a to tak, že námitku podjatosti může účastník uplatnit v zásadě nejpozději při prvním 

jednání, kterého se zúčastní soudce, o jehož vyloučení jde.
220

  

                                                           
218

 Ústavní soud České republiky. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. 12. 1995  

sp. zn. III. ÚS 90/96. 

219
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 14 a násl. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1963, částka 56. 

220
 tamtéž. § 15 odst. 2. Pokud mu důvod vyloučení nebyl znám nebo vznik-li později, 

pak je třeba námitku podjatosti uplatnit nejpozději do 15 dnů poté, co se o ni 

dozvěděl. 
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Další případy, kdy dochází ke změně konkrétního soudce v probíhajícím 

řízení, jsou zpravidla zapříčiněny různými důvody personálně-organizačního 

charakteru (např. dlouhodobá nemoc, mateřská a rodičovská dovolená, dočasné stáže 

soudců u soudů vyššího stupně, zánik funkce soudce). V takových případech v řízení 

pokračuje soudce, který je dle rozvrhu práce určen jako zastupující soudce pro daný 

senát, nebo soudce, kterému je daný senát dle nového rozvrhu práce přidělen.  

Se změnami v osobě soudce v průběhu řízení se občanský soudní řád 

vypořádává v ustanovení § 119 odst. 3 o.s.ř., ve kterém se předsedovi senátu ukládá 

povinnost sdělit dosavadní výsledky řízení.
221

 V citovaném ustanovení se stanoví,  

                                                           
221

 K tomu srov. Nejvyšší soud České republiky. Rozsudek Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 20.11.2002, sp.zn. 26 Cdo 366/2001 dle kterého „účelem 

občanského soudního řízení je především rozhodnutí soudu ve sporu nebo v jiné 

právní věci. Základem pro rozhodnutí soudu je dokazováním zjištěný skutkový stav 

věci (§ 153 odst. 1 o. s. ř.). Náležité zjištění skutkového stavu věci předpokládá,  

že soud zhodnotil důkazy podle své úvahy (každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy 

v jejich vzájemné souvislosti) a že pečlivě přihlédl ke všemu, co vyšlo za řízení 

najevo, včetně toho, co uvedli účastníci (§ 132 o.s.ř.). Na rozhodovací činnosti soudu 

ve věcech, o nichž zákon stanoví, že soud má být obsazen senátem, se podílí celý 

senát. Všichni členové senátu proto musí mít o celém průběhu řízení včetně 

provedeného dokazování takové poznatky, které jim umožní věc náležitě posoudit  

po stránce skutkové i právní. Posouzení všech rozhodujících skutečností soudem 

nemůže být řádné a úplné, jestliže by všichni členové senátu nebyli před přijetím 

rozhodnutí seznámeni s dosavadním průběhem řízení (zejména s přednesy účastníků 

a s provedenými důkazy). V případě změny ve složení senátu je těmto požadavkům 

na rozhodovací činnost soudu vyhověno postupem podle § 119 odst. 2 o. s. ř., kdy  

na počátku nového jednání sdělí předseda senátu (pověřený člen senátu) obsah 

přednesů a provedených důkazů. Jen tak zůstanou výsledky dosavadního řízení 

zachovány, odročené jednání na ně může navázat, provedené důkazy jsou tak v 

dalším jednání použitelné a mohou být podkladem pro rozhodnutí ve věci.“ 
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že došlo-li ke změně v obsazení senátu (resp. pokud ve věci jedná a rozhoduje 

samosoudce, pak došlo-li k jeho změně) předseda senátu (samosoudce) sdělí obsah 

přednesů a provedených důkazů.
222

 Tímto ustanovením je zajištěna kontinuita řízení, 

ve kterém dále jménem soudu vystupuje jako soudce jiná osoba.
223

 Soud účastníky  

o změně osoby soudce v probíhajícím řízení informuje nejpozději při prvním 

jednání, kterého se účastní, a v souladu s ustanovením § 15a o.s.ř. poučí účastníky  

o jejich právu vznést námitku podjatosti. 

6.4 Dožádání 

 

Dalším případem změn na straně soudu a konkrétního soudce (ale jen pro 

jednotlivý úkon) je provádění dožádání podle ustanovení § 39 o.s.ř. Zákon 

umožňuje, aby za situace, kdy je třeba v řízení provést úkon, který by příslušný soud 

mohl provést jen s obtížemi nebo se zvýšenými a neúčelnými náklady anebo který  

v jeho obvodu provést nelze, provedl tento úkon jiný soud na základě dožádání. 

Dožadující soud v žádosti o provedení dožádání vylíčí, jakým způsobem a s  kým má 

být daný úkon proveden, případně dožádanému soudu zašle spis nebo jeho 

relevantní části. Dožádaným soudem je vždy soud okresní. Úkony dožádaného 

soudu provádí samosoudce, ale v souladu s ustanovením § 11 zákona o vyšších 

soudních úřednících
224

 může úkony dožádaného soudu provádět i vyšší soudní 

                                                           
222

 k této problematice dále srov. Drápal, L. Příprava jednání a projednání věci samé 

ve sporném řízení před soudem prvního stupně po novele občanského soudního řádu. 

Právní rozhledy 2002, č. 5 - mimořádná příloha.  

223
 K tomu blíže srov. Nejvyšší soud České republiky. Rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 20.11.2002, sp.zn. 26 Cdo 366/2001. 

224
 Zákon č. 121 ze dne 19. března 2008 Zákon o vyšších soudních úřednících  

a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2008, částka 39. 
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úředník, resp. dle ustanovení § 36a odst. 5 zákona o soudech a soudcích
225

 i justiční 

čekatel či asistent soudce nebo také soudní tajemník. O provedení úkonu vyhotoví 

dožádaný soud protokol, který zašle dožadujícímu soudu.  

  

                                                           
225

 Zákon č. 6 ze dne 30. listopadu 2001 o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),  

ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 4. 
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7 Zhodnocení současné právní úpravy a návrhy de lege ferenda 

7.1 Změny procesněprávního vztahu na straně účastníků řízení  

7.1.1 Úvod 

Cílem této kapitoly je zhodnotit současnou právní úpravu s ohledem na její 

problematické aspekty, na které bylo poukázáno v příslušných kapitolách při rozboru 

jednotlivých institutů dotýkajících se stálosti procesněprávních vztahů. Zdůrazněny 

budou nedostatky naší současné právní úpravy z pohledu zásady perzistence 

procesněprávních vztahů a předloženy budou i návrhy jejich řešení de lege ferenda.  

Při hodnocení definovaných nedostatků bude v několika případech docházet ke kolizi 

zásady hospodárnosti řízení se zásadou perzistence procesněprávního vztahu. Při řešení 

této kolize vycházím z toho, že zásada hospodárnosti řízení není pouze zásadou  

pro aplikaci práva, ale je zásadou významnou i pro tvorbu práva a kolizi těchto dvou 

zásad řeším pomocí testu proporcionality. Volbě navrhovaného řešení de lege ferenda 

proto vždy předchází úvaha, zda navrhovaná úprava při omezení dané zásady na úkor 

zásady druhé umožňuje dosáhnout stanoveného cíle (kritérium vhodnosti), zda by 

stanoveného cíle nemohlo být dosaženo bez omezení dané zásady (kritérium 

potřebnosti) a zda je možné tu kterou zásadu omezit ale zároveň zachovat základní 

právo na spravedlivý proces (kritérium poměřování).  

7.1.2 Přistoupení 

 

Jako problematický aspekt současné právní úpravy lze označit skutečnost, 

že připuštění návrhu na přistoupení dalšího účastníka do řízení není podmíněno 

souhlasem žalovaného. Absenci požadavku na souhlas původního účastníka řízení 

s přistoupením dalšího účastníka řízení lze ale odůvodnit tím, že přistoupením 

nedochází ke změně v okruhu účastníků řízení, která by měla dopad na původní 

procesněprávní vztah. Procesněprávní vztah mezi původním žalobcem a žalovaným 

trvá (na rozdíl od záměny, se kterou je souhlas žalovaného vyžadován).  Důsledkem 

přistoupení je z hlediska trvání procesněprávního vztahu pouze to, že na straně 
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žalující nebo žalované nově stojí více osob. Jde tedy pouze o rozšíření osob 

v existujícím procesněprávním vztahu a nikoli o změnu, která  by znamenala zásah 

do podstaty či struktury procesněprávní vztahu. V případě přistoupení k rozepři 

nedochází k takové změně stávajícího procesněprávního vztahu, která by se dotýkala 

jeho samotné existence. 

 Při rozboru platné právní úpravy přistoupení byla skutečnost,  

že s přistoupením není vyžadován souhlas žalovaného, označena také jako důvod, 

proč může žalobce navrhovat přistoupení namísto záměny účastníků i v případě, kdy 

je zřejmé, že původní účastník není ve sporu věcně legitimován. Pokud by žalobce 

navrhl takový postup a pokusil by se obejít institut záměny prostřednictvím 

přistoupení dalšího účastníka do řízení, nelegitimovaný účastník po přistoupení stále 

zůstává účastníkem řízení a je třeba, aby žalobce ve vztahu k němu vzal žalobu zpět, 

nebo bude žaloba ve vztahu k němu zamítnuta. Vezme-li žalobce ve vztahu 

k původnímu žalovanému po přistoupení žalobu zpět, nedojde  k zamítnutí žaloby, 

ale k zastavení řízení a nevznikne překážka věci rozhodnuté. V obou případech  

by byl žalobce povinen nahradit žalovanému náklady řízení. Vezme-li žalobu  

ve vztahu k žalovanému zpět, bude povinen hradit náklady řízení, protože zavinil,  

že řízení muselo být zastaveno.
226

 Bude-li žaloba vůči žalovanému zamítnuta,  

pak bude žalobce povinen nahradit žalovanému náklady řízení dle zásady úspěchu 

ve sporu.
227

 Ani důsledkům promlčení a prekluze se žalobce nevyhne tím,  

že namísto záměny účastníků navrhne přistoupení. Jak bylo uvedeno v kapitole 

rozebírající platnou právní úpravu, hmotněprávní účinky zahájeného řízení nemohou 

být po přistoupení ani záměně zachovány i vůči novému účastníkovi. Běh těchto lhůt 

se vůči novému účastníkovi staví až v okamžiku podání návrhu na přistoupení nebo 

záměnu.  

                                                           
226

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 146 odst. 1. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1963, částka 56. 

227
 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 142 odst. 1. In Sbírka 

zákonů České republiky. 1963, částka 56. 
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Absenci podmínky souhlasu žalovaného s přistoupením dalšího účastníka 

do řízení s ohledem na výše uvedené nehodnotím jako nedostatek ustanovení  

§ 92 odst. 1 o.s.ř., Žalobce nemůže být dle mého názoru k obcházení institutu 

záměny prostřednictvím přistoupení nijak významně motivován. Pro případ, kdy 

bude žalobce přesto takto postupovat, soud by měl vycházet z  judikatury,
228

 kde je 

tato problematika již dostatečným způsobem řešena. Institut přistoupení účastníků 

lze s ohledem na vše výše uvedené hodnotit jako souladný se základními zásadami 

civilního řízení sporného i se zásadou perzistence procesněprávního vztahu, tak jak 

byla pro účely této práce definována.  

7.1.3 Záměna 

 

Při hodnocení problematických aspektů současné právní úpravy záměny  

je třeba především odpovědět na otázku, zda by možnost navrhnout záměnu 

účastníků neměla být dána také žalovanému (viz názory docenta Fialy rozebrané 

v podkapitole 5.2.3.). Protože jednou ze základních zásad civilního procesu je právo 

na spravedlivý proces, které se v kontradiktorním řízení projevuje mimo jiné i jako 

tzv. rovnost zbraní, égalité des armes (tedy jako požadavek, aby byl spor projednán 

za podmínek, které výrazně neznevýhodní jednu ze sporných stran proti druhé) musí 

soud oběma stranám sporu zajistit rovné postavení a rovnocennou možnost uplatnění 

jejich procesních práv.
229

 Rovnost účastníků (§ 18 odst. 1 o.s.ř.) a rovnost jejich 

procesních práv i prostředků obrany je základním předpokladem spravedlivého 

procesu.  

V této otázce se ztotožňuji s názorem docenta Fialy, který tvrdí,  

že po zahájení řízení a po vzniku procesněprávního vztahu, již není žalobce sám 

oprávněn činit dispoziční úkony, které se dotýkají samotné existence tohoto 

                                                           
228

 viz podkapitola 5.1.3. 

229
 srov. Ústavní soud České republiky. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. 3. 2012 

sp. zn. IV. ÚS 2986/11. 
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procesněprávního vztahu.  To se v naší procesněprávní úpravě promítá  

tím, že provedení záměny je možné pouze za souhlasu žalovaného, a to jak 

v případě, že z řízení žalovaný vystupuje, tak i v případě, že se mu má změnit 

protistrana (žalobce). Mám ale za to, že rovnost účastníků je v tomto ohledu 

dostatečně zajištěna tím, že provedení záměny je podmíněno souhlasem žalovaného.   

K tomu, zda má také žalovaný právo na podání návrhu na provedení 

záměny, uvádím, že rovnost procesních práv a rovnost prostředků k obraně práv 

účastníků řízení není možné pojímat absolutně. To plyne například z plenárního 

rozhodnutí Ústavního soudu  ze dne 19. 1. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 16/09, ve kterém 

Ústavní soud podává, že „[z]e zásady rovnosti účastníků řízení však nelze vyvozovat 

abstraktní postulát, že všichni účastníci řízení musí v každém okamžiku řízení 

současně disponovat určitým procesním prostředkem. V případě některých 

procesních prostředků plyne naopak z jejich povahy a účelu, že jejich uplatnění 

může být v dispozici pouze jedné strany.“
230

 Je proto třeba zvážit, zda právo 

iniciovat provedení záměny účastníků má takovou procesní povahu, že je třeba  

ho s ohledem na zásadu rovnosti účastníků zajistit oběma účastníkům, nebo tak, jak 

je tomu v současné právní úpravě, vycházet ze zásady, že vymezení okruhu 

účastníků je právem (a zároveň povinností) pouze žalobce a v  souladu s výše 

citovaným nálezem Ústavního soudu trvat na tom, že všichni účastníci nemusí vždy 

                                                           
230

 Dalším příkladem právní úpravy, která vyhovuje požadavku zachování 

procesních práv, dochází-li k zániku procesněprávního vztahu, je úprava zpětvzetí 

žaloby dle ustanovení § 96 o.s.ř., se kterým může žalovaný vyjádřit nesouhlas. 

Nepostačuje zde však prostý neodůvodněný nesouhlas, nesouhlas se zastavením 

řízení na základě zpětvzetí musí být kvalifikovaný, podložený vážnými důvody. 

Oprávněnost a vážnost těchto důvodů posuzuje soud při rozhodování o zastavení 

řízení na základě zpětvzetí návrhu. Možnost soudu nepřihlédnou k nesouhlasu 

žalovaného se zpětvzetím je však s ohledem na judikaturu Ústavního soudu třeba 

vykládat restriktivně (k tomu viz Ústavní soud České republiky. Nález Ústavního 

soudu ČR ze dne 19. 1. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 16/09). 
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disponovat stejnými procesními prostředky. Jsem toho názoru, že v tomto případě  

je rovnost účastníků dostatečným způsobem zajištěna, požaduje-li se s k provedení 

záměny účastníků souhlas žalovaného. Taková úprava dle mého názoru vyhovuje jak 

koncepci rovnosti účastníků v procesním vztahu docenta Fialy,
231

 tak výše 

citovanému nálezu Ústavního soudu.   

Za rozhodující ale považuji otázku, zda je vůbec právní úprava institutu 

záměny třeba, a to především s poukazem na historické i zahraničněprávní 

souvislosti. Jak bylo výše uvedeno, záměna účastníků je institut, který byl do našeho 

právního řádu zaveden po sovětském vzoru a v německo-rakouské právní oblasti 

nemá obdobu ani tradici. Nově záměnu při rekodifikaci civilního práva procesního 

vypustili i slovenští zákonodárci. Za zásadní proto považuji otázku, zda je třeba 

dávat chybujícímu žalobci takovou příležitost k nápravě, jejímž důsledkem  

je kompletní změna v procesněprávním vztahu. Není taková úprava nadbytečná? 

Nevychází tato úprava z nepřiměřeně paternalistického přístupu socialistického 

práva k účastníkům řízení a nestala se již v současném pojetí civilního procesu 

dokonce nevhodnou? 

Důvodová zpráva k ustanovení § 415 občanského soudního řádu z roku 

1950 přímo uvádí, že záměna účastníků byla do našeho právního řádu zavedena 

proto, aby se vyhovělo zásadě materiální pravdy.
232

 Tato zásadu byla pro řízená 

opuštěna a naopak se vychází ze zásady formální pravdy.  

Z komentáře k § 415 občanského soudního řádu z roku 1950 i z výše 

analyzované práce docenta Fialy navíc vyplývalo, že toto ustanovení se uplatní jak 

pro případy, kdy byl v řízení od počátku nedostatek věcné legitimace (na straně 

žalobce či žalovaného), tak i pro případy, kdy účastník řízení pozbyl věcnou 

                                                           
231

 I když docent Fiala šel ještě dále a dovozoval právo žalovaného navrhnout záměnu 

účastníků. 

232
 BUREŠ, Jaroslav; DRÁPAL, Ljubomír. K procesnímu nástupnictví při singulární 

sukcesi. Právní rozhledy. 1997, roč. 1997, č. 4. s. 163. 
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legitimaci v průběhu řízení.
233

 Protože důsledky singulární sukcese ve spor uvedené 

věci jsou nyní již řešeny pomocí procesního nástupnictví, které upravuje samostatné 

ustanovení, záměna účastníků se využije pouze v případě, kdy účastník nebyl věcně 

legitimován už v okamžiku podání žaloby.  

K záměně je možné přistoupit jednak v případě, kdy žalobce žaloval osobu, 

která od počátku řízení nebyla pro tento spor věcně legitimovaná, nebo také pokud 

se žalobce sám zmýlil ve své vlastní legitimaci. Dojde-li k první situaci, tedy 

k nedostatku pasivní věcně legitimace na straně žalovaného , navrhne-li žalobce 

záměnu účastníků, a pokud s ní žalovaný bude souhlasit, musí soud rozhodnout  

o nákladech řízení vůči účastníkovi, který z řízení vystupuje. Náklady řízení 

žalovaného pak bude zpravidla povinen nahradit žalobce, neboť on zavinil, že řízení 

(vůči původnímu žalovanému) muselo být zastaveno.
234

 S novým účastníkem  

se bude pokračovat v již zahájeném řízení, nicméně stav řízení se vůči novému 

účastníkovi přebere pouze v případě, že s tím nový účastník bude souhlasit. Pokud 

nový účastník souhlasit nebude, soud bude muset znovu provést zejména 

dokazování. Hmotněprávní důsledky spojené s podáním žaloby na nového účastníka 

dopadnou také až v okamžiku podání návrhu na provedení záměny.  

Je tedy otázkou, zda toto ustanovení vyhovuje svému účelu, kterým by měla 

být procesní ekonomie, pokud je zde (správně) dána široká možnost, jak zabránit 

tomu, aby řízení s novou osobou navazovalo dále na řízení tak, jak probíhalo 

s původním účastníkem (souhlas původního žalovaného s provedením záměny, 

souhlas nového účastníka s přebráním dosavadního stavu řízení). Žalobce bude 

zpravidla povinen nahradit žalovanému, který vystupuje z  řízení náklady řízení,  

                                                           
233

 RUBEŠ, Josef aj: Komentář k Občanskému soudnímu řádu, Orbis – Praha 1957, 

díl II. s. 666. 

234 srov. DOLEŽAL, T. Záměna účastníka řízení a povinnost náhrady nákladů řízení. 

Bulletin advokacie, 2004, č. 6. s. 52-53. 
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a ani problém případného promlčení či prekluze práva záměna účastníků nijak 

nevyřeší, žaloval-li žalobce někoho, koho žalovat neměl.  

Dále je třeba připustit, že není zcela vhodné samostatným procesním 

institutem řešit počáteční nedostatek věcné legitimace již v průběhu řízení, když 

otázka věcné legitimace je předmětem až rozhodování ve věci samé . Domnívám se, 

že zde je třeba dát za pravdu slovenskému zákonodárci, který s odkazem na základní 

zásady sporného řízení tvrdí, že počáteční nedostatek věcné legitimace má být řešen 

výlučně novým sporem a ne pokračováním v původním řízení. Možnost provést 

záměnu účastníků v případě, kdy může žalobce prakticky se stejnými účinky využít 

institut zpětvzetí žaloby a případně podat žalobu novou, považuji za nadbytečnou.  

Odlišně chápána by mohla být jen situace, kdy žalobce navrhuje zaměnit 

sebe sama za osobu aktivně legitimovanou. V případě, že žalovaný bude s tímto 

návrhem souhlasit a stejně tak bude nový žalobce souhlasit s tím, aby byl vůči němu 

převzat dosavadní stav řízení, v řízení bude pokračováno a žalobce zpravidla nebude 

povinen nikomu nahrazovat náklady řízení. Využití záměny by pak pro žalobce bylo 

výhodnější, než pokud by byl nucen vzít žalobu pro nedostatek věcné legitimace 

zpět, případně dovést řízení až k rozhodnutí ve věci samé. Nicméně pokud jediný 

přínos záměny účastníků spatřujeme v tom, že umožňuje chybujícímu žalobci 

jednoduše „vyklouznout“ z řízení, ve kterém by nemohl být úspěšný, neshledávám 

to jako dostatečný důvod pro to, aby byla záměna účastníků v našem procesním 

právu zachována. V rámci úvah de lege ferenda proto navrhuji zvážit, zda by měl být 

institut záměny účastníků v občasném soudním řádu zachován.  

Připustíme-li v souladu s názorem docenta Fialy, že k podání návrhu  

na provedení záměny by měl být oprávněn jak žalobce, tak žalovaný, bylo by ještě 

obtížnější obhájit existenci institutu záměny argumentací procesní ekonomií. Soud 

by se tak v řízení mohl dostat do situace, kdy by musel každý návrh na záměnu 

účastníků podaný žalovaným (tedy osobou, která zpravidla nemá zájem být 

účastníkem řízení) zaslat s lhůtou k vyjádření žalobci a následně o návrhu 



112 
 

rozhodnout usnesením, proti kterému je možné podat odvolání. O hospodárnosti 

takového postupu by se jistě dalo pochybovat.  

7.1.4 Procesní nástupnictví při univerzální sukcesi 

 

Právní úprava procesního nástupnictví při univerzální sukcesi u nás  

má dlouhou historickou tradici. Dle civilního řádu soudního bylo možné v řízení 

pokračovat i po smrti účastníka řízení. Pokud byla strana zastoupena advokátem 

nebo jiným zmocněncem na základě procesní plné moci, v řízení se pokračovalo bez 

přerušení. Řízení se případně přerušovalo pouze do doby, než do něj vstoupili  

na místo původního účastníka jeho právní nástupci, eventuálně opatrovník.  Procesní 

nástupnictví v případě, kdy došlo k zániku právnické osoby, bylo v praxi 

dovozováno pomocí analogie.
235

 I dle občanského soudního řádu z roku 1950 bylo 

možné v řízení pokračovat se zástupcem původního účastníka řízení, zastupoval-li 

ho na základě procesní plné moci.
236

 

Současná česká právní úprava změn procesněprávního vztahu v důsledku 

toho, že jeden ze subjektů vztahu zemře nebo zanikne, vychází z výše uvedeného 

historického základu pouze omezeně. Na rozdíl od úpravy v civilním řádu soudním 

se jednak v ustanovení § 107 o.s.ř. výslovně upravuje postup soudu i v případě 

zániku právnické osoby. Zásadnějším rozdílem však je, že v řízení není možné 

pokračovat pouze se zástupcem původního účastníka řízení, ani s ustaveným 

opatrovníkem. Soudu je sice v ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. dána pravomoc v řízení 

po posouzení, zda to umožňuje povaha věci, pokračovat, a to i bez přerušení. 

Z tohoto ustanovení však v žádném případě nelze dovodit možnost pokračovat 

                                                           
235

 HORA, Václav a SPÁČIL, Jiří, ed. Československé civilní právo procesní: II. díl. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. xxxii, 211, 442, 286 s. Klasická 

právnická díla. ISBN 978-80-7357-540-3. s. 176. 

236
 Zákon č. 142 ze dne 25. října 1950, o řízení ve věcech občanskoprávních 

(občanský soudní řád), § 37. In Sbírka zákonů České republiky 1950, částka 60. 
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v řízení se zástupcem původního účastníka řízení, neboť by to bylo v rozporu 

s ustanovením § 28 odst. 5 o.s.ř. dle kterého plná moc zaniká, ztratí-li zastoupený 

způsobilost být účastníkem řízení.  

S ohledem na zásadu procesní ekonomie a výše uvedené historické  

a zahraničněprávní souvislosti by bylo možné de lege ferenda uvažovat o tom, zda 

by soud mohl v řízení pokračovat se zástupcem účastníka v případě, že účastník 

řízení zemřel nebo zanikl.  

Zde se nabízí srovnání s hmotněprávní úpravou zastoupení na základě plné 

moci. Ve sféře hmotného práva účinky plné moci přetrvávají i po smrti či zániku 

zmocnitele, přestože samotná plná moc dle hmotného práva zaniká. Zmocněnec  

je povinen učinit ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní 

nástupce neutrpěl újmu.
237

 Taková úprava však v procesním právu není třeba, 

protože účastníkům řízení, resp. jejich procesním nástupcům, v případě smrti nebo 

zániku původního účastníka řízení nehrozí vznik újmy (spočívající v zmeškání lhůt 

k provedení procesního úkonu). Podle ustanovení § 56 o.s.ř. totiž lhůty (a to ani 

zákonné ani soudcovské) neběží tomu, kdo ztratil způsobilost být účastníkem řízení. 

Jakmile do řízení na místo původního účastníka vstoupí procesní nástupce, začne  

mu běžet nová lhůta od okamžiku, kdy do řízení vstoupil. Důvodem, pro který 

v hmotném právu přetrvávají jisté povinnosti z plné moci i po jejím zániku,  

je hrozba vzniku újmy v důsledku prodlení s výkonem práv. V procesním právu ale 

vznik újmy v důsledku prodlení s výkonem práv či povinností účastníka řízení 

nehrozí.  

Ztrátu procesní subjektivity je v souladu s ustanovením § 19 o.s.ř. 

ve spojení s ustanovením § 104 o.s.ř. třeba považovat za nedostatek podmínek 

řízení, který lze odstranit jedině vstupem právních nástupců původního účastníka  
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 Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník, § 449. In Sbírka zákonů, 

Česká republika. 2012, částka 33.  
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do řízení. Pokračovat v řízení pouze se zástupcem účastníka, není-li v řízení 

subjekt, by bylo v rozporu se základní koncepcí účastenství v civilním procesním 

právu.  

Soud v řízení nemůže pokračovat se zmocněncem původního účastníka 

řízení, mohl by však pokračovat s tím, kdo je oprávněn ke správě pozůstalosti,  

se správcem pozůstalosti povolaným zůstavitelem, vykonavatelem závěti, či dědici, 

kteří do skončení řízení o pozůstalosti vykonávají správu pozůstalosti.
238

  

Uvažovat by se de lege ferenda dalo o možnosti pokračovat v řízení  

se zástupcem původního účastníka řízení z důvodu hospodárnosti řízení, s ohledem 

na zamezení prodlužování řízení, které bude přerušeno po dobu probíhajícího 

dědického řízení, což je jistě také legitimní důvod. Jak bylo výše uvedeno naše 

právní úprava až do přijetí o.s.ř. z roku 1963 takovou úpravu obsahovala a mám  

za to, že by bylo vhodné de lege ferenda zvážit její znovuzavedení.  

Ten kdo vstupuje do řízení na místo původního účastníka řízení, musí 

v případě procesního nástupnictví (na rozdíl od výše rozebrané záměny účastníků) 

přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho vstupu do řízení. Na procesního nástupce 

tak dopadají i důsledky provedené koncentrace řízení.
239

 Dle mého názoru je však 

třeba se zabývat tím, zda mají být účinky koncentrace řízení vztaženy  

i na procesního nástupce (přestože jde o fakticky novou osobu v řízení), nebo má být 

procesnímu nástupci umožněno tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy 

k jejich prokázání po jeho vstupu do řízení, i když již bylo řízení zkoncentrováno.  

                                                           
238

 DVOŘÁK, Bohumil. § 107 (Procesní nástupnictví při ztrátě procesní subjektivity). 

In: LAVICKÝ, Petr aj. Občanský soudní řád: Praktický komentář [Systém ASPI].  

Wolters Kluwer [cit. 2016-11-23].  ASPI_ID KO99_p11963CZ. Dostupné v Systému 

ASPI. ISSN: 2336-517X. 
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 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 118b odst. 2.   

In Sbírka zákonů České republiky. 1963, částka 56, a contrario.  
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Ke koncentraci řízení před soudem prvního stupně dochází na konci 

přípravného jednání, bylo-li provedeno nebo na konci prvního jednání, nebo 

případně s uplynutím lhůty, kterou soud účastníkům určil k doplnění tvrzení  

o skutečnosti významné pro rozhodování ve věci, nebo k navržení důkazu. Neuvede-

li účastník rozhodné skutečnosti, nebo neoznačí-li důkazy nezbytné k jejich 

prokázání, bude soud v souladu se zásadou projednací a zásadou formální pravdy 

vycházet ze skutkového stavu zjištěného jen na základě provedených důkazů.
240

 

Podle ustanovení § 118b odst. 1 o.s.ř. smí soud po koncentraci řízení přihlédnout  

k později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům jen, jde-li o skutečnosti 

nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních 

prostředků, nebo k těm důkazům, které účastník nemohl bez své viny včas uvést, 

nebo ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý  

z nich soudem vyzván k doplnění rozhodujících skutečností nebo označení důkazů 

podle § 118a odst. 1 až 3 o.s.ř. Vedle těchto obecných výjimek z účinků koncentrace 

řízení uvedených v ustanovení § 118b odst. 1 o.s.ř. zákon upravuje ve vztahu  

ke změnám v procesněprávním vztahu další výjimku z koncentrace řízení,  

a to v ustanovení § 118b odst. 2, věta druhá o.s.ř. V tomto ustanovení je stanoveno, 

že účinky koncentrace řízení nastávají ve vztahu k novým účastníkům, kteří 

vstoupili do řízení na základě přistoupení či záměny až skončením prvního jednání, 

které bylo ve věci nařízeno po přistoupení nebo záměně účastníka a které se ve věci 

konalo. O tom musí být účastníci poučeni v předvolání k tomuto jednání.
241 

V případě záměny a přistoupení účastníka, je tedy novému účastníkovi řízení dána 

příležitost uvádět nová tvrzení a navrhnout provedení nových důkazů až při prvním 

jednání, kterého se má možnost zúčastni jako účastník řízení. 

                                                           
240

 srov. Vrcha, Pavel. K § 120 OSŘ Důkazní řízení.  Civilní sporný proces. Důkazní 

řízení [Systém ASPI] ASPI - Původní nebo upravené texty pro ASPI [cit. 2015-2-16] 

ASPI_ID LIT27340CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
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 srov. Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 118 odst. 2.  

In Sbírka zákonů České republiky. 1963, částka 56. 
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Vstoupí-li do řízení nový účastník jako procesní nástupce na základě 

univerzální sukcese, budou na něj vztaženy účinky koncentrace? Odpověď na tuto 

otázku není dle mého názoru z o.s.ř. v současném znění zcela zřejmá. V ustanovení 

§ 107 o.s.ř. se říká, že ten kdo vstupuje do řízení na místo dosavadního účastníka, 

musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho vstupu do řízení. Procesní 

nástupnictví při univerzální sukcesi není uvedeno v ustanovení § 118b odst. 2 o.s.ř. 

kterým se odsouvají účinky koncentrace řízení až ke skončení prvního jednání, 

kterého se mohl účastnit nový účastník řízení. Nicméně nelze opomenout obecné 

výjimky z účinků koncentrace řízení, které jsou uvedeny v ustanovení § 118b  

odst. 1 o.s.ř., a to především, že soud přihlédne k později uvedeným skutečnostem  

a později označeným důkazům, které nemohl účastník řízení bez své viny včas 

uvést.  

Nebyla-li konkrétní osoba v okamžiku provedení koncentrace účastníkem 

tohoto řízení, je nepochybné, že bez své viny nemohla včas splnit povinnost tvrzení 

a povinnost důkazní a bylo by nepřiměřené, byla-li by v takovém případě stižena 

důsledky neunesení důkazního břemene jen proto, že řízení bylo zkoncentrováno 

před jejím vstupem do něj. Považovala bych proto za vhodné, aby bylo procesní 

nástupnictví zahrnuto mezi situace, které zakládají výjimku z provedené koncentrace 

řízení a odsouvají její účinky ke skončení prvního jednání, kterého se objektivně 

může nový účastník zúčastnit.  

Dojdeme-li však i na základě výkladu ustanovení § 118b odst. 1 o.s.ř. 

k závěru, že účastník, který vstoupil do řízení až po tom, co bylo zkoncentrováno, 

nemohl bez své viny před koncentrací řízení uvádět rozhodné skutečnosti a označit 

důkazy, je zpochybnitelné, zda je vůbec zvláštního ustanovení v § 118b odst. 2, věta 

druhá o.s.ř. třeba. De lege ferenda proto navrhuji spíše vypustit ustanovení  

§ 118b odst. 2, větu druhou. Soud by i po vypuštění tohoto ustanovení v případě 

vstupu nového účastníka do řízení po provedení koncentrace mohl přihlédnout  

ke skutečnostem a důkazním návrhům, které nový účastník uvede, ať již vstoupil  

do řízení na základě přistoupení, záměny nebo procesního nástupnictví.  Výslovná 
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výjimka z koncentrace řízení pro případy přistoupení a záměny se může z výše 

uvedených důvodů jevit jako duplicitní právní úprava, která navíc vede 

k pochybnostem, jakým způsobem má soud postupovat v případě, že do řízení 

vstoupí nový účastník na základě procesního nástupnictví, a to přesto, že jeho 

procesní situace je s ohledem na koncentraci řízení obdobná. 

 Pro úplnost dodávám, že v ustanovení § 118b odst. 2, věta první  

je stanoveno, že účinky koncentrace řízení nejsou dotčeny připuštěním změny 

žaloby. To, zda je vhodná právní úprava, ve které je sice možné i po koncentraci 

řízení připustit změnu žaloby, nicméně není již umožněno k tomu uvádět rozhodné 

skutečnosti a navrhovat důkazy, není předmětem této práce, a proto se vyjadřuji 

pouze k případným změnám daného ustanovení ve větě druhé, aniž bych hodnotila 

větu prvou.  

Konečně de lege ferenda navrhuji drobnou úpravu v  terminologii použité 

v ustanovení § 107 odst. 4 o.s.ř., ve kterém je uvedeno, že ten kdo nastupuje  

do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký  

tu je v době jeho vstupu do řízení. V uvedeném ustanovení jde sice o procesního 

nástupce, nicméně občanský soudní řád i v dalších ustanoveních (§ 35, § 35a, § 56, 

§ 92, § 93, § 107, § 203, § 231, § 238a o.s.ř.), a to i v případě procesního 

nástupnictví při singulární sukcesi, užívá termín vstup do řízení. Doporučuji proto 

terminologii užívanou pro označení právní skutečnosti, kterou se osoba stává 

účastníkem probíhajícího řízení sjednotit a slovo nastupuje v citovaném ustanovení 

nahradit slovem vstupuje. 
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7.1.5 Procesní nástupnictví při singulární sukcesi 

 

Procesní nástupnictví dle ustanovení § 107a o.s.ř. představuje jednu  

z popsaných možností, jak se může procesní právo vypořádat se skutečností,  

že i se sporem dotčenou věcí je možné v průběhu soudního řízení volně disponovat. 

Další způsob, jak může procesní právo upravovat dopady singulární sukcese  

na probíhající řízení, je absolutní vyloučení důsledků hmotněprávní dispozice  s věcí 

na probíhající soudní řízení. Soud pak k singulární sukcesi sporem dotčené věci 

vůbec nepřihlíží a v řízení pokračuje s původním žalobcem a žalovaným, přičemž 

pro rozhodnutí o věcné legitimaci účastníků je pro soud rozhodující stav v  době 

zahájení řízení. Třetím možným přístupem k singulární sukcesi sporem dotčené věci 

je promítnutí důsledků singulární sukcese do probíhajícího řízení automaticky  

ze zákona, a to tak, že soud jako s účastníkem řízení bude na místo původního 

účastníka řízení jednat s jeho právním nástupcem jako s novým účastníkem řízení  

od okamžiku účinnosti singulární sukcese, resp. od okamžiku kdy se o ní soud 

dozví.  

Současná česká právní úprava vychází z koncepce, kdy soud v probíhajícím 

řízení skutečnost, že došlo k hmotněprávní singulární sukcesi, zohlední procesním 

nástupnictví sukcesora za splnění tří základních podmínek. Procesní nástupnictví 

v případě singulární sukcese musí navrhnout žalobce (a to dříve než soud rozhodne 

ve věci samé), musí být prokázáno, že v průběhu řízení nastala právní skutečnost,  

se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod práv a povinností účastníka 

řízení, o něž v řízení jde a musí souhlasit ten, kdo má vstoupit do řízení jako nový 

žalobce.  

Ke zvážení se nabízí i další dvě možnosti, jak by mohlo procesní právo 

reflektovat
242

 skutečnost, že došlo k hmotněprávní cessi. Jak již bylo uvedeno, 

                                                           
242

 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice.  

6., aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-842-0. s. 146-147. 
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v c.ř.s. z roku 1895 byla problematika procesního nástupnictví v případě singulární 

sukcese řešena poměrně stručně v ustanovení § 234 c.ř.s. a to tak, že bylo stanoveno, 

že zcizení věci nebo pohledávky, jež se stala předmětem sporu, nemá vlivu  

na rozepři. Nabyvatel není bez svolení odpůrcova oprávněn vstoupiti do sporu jako 

hlavní strana.
243

 Singulární sukcese ve spor uvedené věci tedy neměla přímý dopad 

na procesní postavení účastníků řízení, nicméně procesní důsledky hmotněprávní 

cesse nebyly zcela vyloučeny. Byly pouze podmíněny souhlasem procesní 

protistrany. Jak uvádí Václav Hora, tato právní úprava měla poskytovat ochranu 

účastníkům řízení tím, že bránila, aby hmotněprávním jednáním založil účastník 

řízení nedostatek věcné legitimace. Pro rozhodnutí nebyl rozhodný stav v  době 

vynesení rozsudku, otázka věcné legitimace se posuzovala s  ohledem na stav, jaký 

byl v době zahájení řízní.
244

 Právní účinky rozhodnutí ve věci samé se pak 

vztahovaly i na právního nástupce účastníka řízení, neboť ten nabyl ve sporu 

uvedenou věc se všemi jejími vlastnostmi, mezi které Hora zařazuje i to, že jde  

o věc, o které se vede spor před soudem. Hora k tomu doslova uvádí, že „postavení 

nabyvatelovo bude i co do důsledků tohoto sporu zcela totožné s postavením 

auktorovým.“
245

  

Takovéto řešení dopadů singulární sukcese na probíhající řízení se mi nejeví 

jako vhodné. Brání sice účastníkům, aby hmotněprávním jednáním ztěžovali postup 

řízení, nicméně významným způsobem zasahuje do práv nabyvatele, kterému nemusí 

být umožněno, aby do řízení vstoupil a svá práva bránil, přesto se na něj vztahují 

účinky pravomocného rozhodnutí ve věci samé. Pro rozhodnutí soudu navíc při 

vyloučení procesních důsledků singulární sukcese nebude rozhodující stav v době 

                                                           
243

 Zákona č. 113/1895 ř. z., ze dne 1. srpna 1895, o soudním řízení v občanských 

rozepřích právních (Civilní řád soudní), § 234. 

244
 HORA, Václav a SPÁČIL, Jiří, ed. Československé civilní právo procesní: II. díl. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. xxxii. Klasická právnická díla. ISBN 

978-80-7357-540-3. s. 176. 

245
 tamtéž s. 177 
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jeho vyhlášení,
246

 ale pokud jde o otázku věcné legitimace účastníků, rozhodoval  

by soud dle stavu, jaký tu byl v době podání žaloby. Mám za to, že v pojetí důsledků 

singulární sukcese, ve kterém je přehlížena možnost hmotněprávní dispozice s  věcí, 

je procesní právo stavěno do pozice nadřazenosti vůči právu hmotnému. Taková 

koncepce vztahu práva procesního a hmotného však není obecně uznávaná.
247

 

                                                           
246

 Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, § 154. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1963, částka 56. 

247 K tomu blíže Ústavní soud České republiky. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 

30. 11. 1999 sp. zn. I. ÚS 531/98: „Hmotné a procesní právo mají samostatné a také 

rovnocenné postavení. Ustanovení hmotného práva, které se singulární sukcesí 

spojují ztrátu věcné legitimace dosavadního účastníka řízení bez toho, aby strana 

domáhající se v řízení ochrany svých práv a oprávněných zájmů měla možnost 

negativním důsledkům z této ztráty pro ni vyplývajícím zabránit, však významně 

narušují rovnocennost vzájemných vazeb mezi právem procesním a hmotným. Stěží 

však lze takové hmotněprávní úpravě přisuzovat úmysl zbavit dotčeného účastníka 

soudní ochrany. Logickým je naopak závěr, že hmotné právo v těchto případech  

s procesním nástupnictvím počítá, by na ně dokonce spoléhá. Tomuto očekávání  

se musí nutně podřídit i výklad občanského soudního řádu, a to tím spíše,  

že občanský soudní řád sám o dopadu singulární sukcese na oblast procesněprávních 

vztahů mlčí.“ Ústavní soud však dospívá k závěru, že „[d]ojde-li v průběhu 

občanského soudního řízení k singulární sukcesi, přecházejí na cessionáře i práva  

a povinnosti dosavadního subjektu (účastníka řízení) s uplatňováním nebo bráněním 

postoupených práv spojená, včetně práv a povinností procesních. Jde o přímé 

procesní nástupnictví, takže ke změně v osobě účastníka řízení dochází bez toho,  

aby o ní soud rozhodoval. Jedinou podmínkou tu je, aby singulární sukcese byla u 

soudu uplatněna.“ S tímto názorem na procesní důsledky singulární sukcese se však 

neztotožňuji, a to ani s vědomím, že Ústavní soud při formulaci toho závěru vycházel 

ze stavu před výslovnou právní úpravou procesního nástupnictví v ustanovení § 107a 

o.s.ř. 



121 
 

Pojetí procesního nástupnictví, ke kterému by docházelo automaticky,  

ex lege, se s ohledem na postavení žalobce jako pána sporu také nemůže jevit jako 

vhodné. Jak uvádí profesorka Winterová, žalobce je pánem sporu a bez jeho 

souhlasu nemůže dojít ke změně účastníků, neboť jen on může rozhodovat o okruhu 

účastníků sporného řízení. Autorka přímo uvádí, že: „z faktu, že žalobce předmět 

sporu během řízení zcizil jinému, naprosto neplyne jeho právní povinnost ze sporu 

´vystoupit´, prostě proto, že účastenství obecně není podmíněno existencí hmotného 

práva.“
248

 Takový postup by byl v rozporu s právem na spravedlivý proces 

upraveným v čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
249

 

i v čl. 36 Listiny základních práv a svobod.
250

 Tato koncepce důsledků singulární 

sukcese sporem dotčené věci by naopak stavěla do popředí právo procesní  

a nerespektovala samostatné a rovnocenné postavení práva procesního a hmotného.  

Současná česká koncepce procesního nástupnictví při singulární sukcesi  

se tedy zdá jako vhodné řešení procesní situace, kdy vlivem hmotněprávního jednání 

dojde v průběhu řízení ke ztrátě věcné legitimace účastníka řízení. V současném 

pojetí důsledků singulární sukcese je respektováno samostatné a rovnocenné 

postavení práva procesního a jeho funkční vazby na právo hmotné.
251

 Je však třeba 

                                                           
248

 WINTEROVÁ, A. Příspěvek k diskusi o procesním nástupnictví. Právní praxe. 

1997, č. 45/10, s. 626 

249
 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209, o sjednání Úmluvy  

o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu 

navazujících. In Sbírka zákonů, České republika. 1992, částka 41, s. 1073-1087. 

250
 Listina základních práv a svobod. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, roč. 

1993, částka 1, usnesení předsednictva České národní rady č. 2, s. 17-23.  

251
 k tomu viz LAVICKÝ, Petr. Funkční vazby občanského práva hmotného  

a procesního. Brno, 2006/2007. 285 s. Disertační práce. Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta, Katedra občanského práva. Vedoucí práce prof. JUDr. Jan Hurdík, 

DrSc. dostupný také z WWW:  
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poukázat na několik dílčích nicméně zásadních nedostatků právní úpravy obsažené 

v ustanovení § 107a o.s.ř.  

Na nevhodnost systematického zařazení právní úpravy procesního 

nástupnictví mezi překážky postupu řízení je opakovaně poukazováno
252

 

V ustanovení § 107 o.s.ř., za které je procesní nástupnictví při singulární sukcesi 

zařazeno, je sice také řešeno procesní nástupnictví, nicméně jde o nástupnictví, 

kterým se řeší překážka postupu řízení (ztráta procesní subjektivity). Ztráta věcné 

legitimace, ke které dojde v důsledku zcizení sporem dotčené věci, překážkou 

postupu řízení v žádném případě být nemůže. Úprava procesního nástupnictví při 

singulární sukcesi mezi překážkami postupu řízení neodpovídá systematice 

občasného soudního řádu. Navrhuji proto de lege ferenda procesní nástupnictví 

upravit spolu s dalšími změnami procesněprávního vztahu na straně účastníků pod 

rubrikou účastníci.  

S přihlédnutím k německé a rakouské právní úpravě a uvedeným názorům 

docenta Fialy a profesorky Winterové
253

 dále de lege ferenda navrhuji, aby bylo 

procesní nástupnictví při singulární sukcesi podmíněno souhlasem žalovaného. 

Zahájením řízení vzniká mezi účastníky a soudem procesněprávní vztah, jehož 

základním charakteristickým prvkem je jeho stálost, perzistence, a to od okamžiku 

zahájení řízení do jeho skončení meritorním rozhodnutím. Změny procesněprávního 

vztahu zákon umožňuje pouze výjimečně, protože vždy představují zásah do práv 

                                                                                                                                                                                     

<http://is.muni.cz/th/11233/pravf_d/Funkcni_vazby_obcanskeho_prava_hmotneho_a

_procesniho.pdf> 
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 nejnověji např. ŠÍNOVÁ, Renáta a Marek JURÁŠ. Účastenství v civilním 

soudním řízení. Praha: Leges, 2015. Teoretik.. ISBN 978-80-87576-78-6. s.197. 
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 WINTEROVÁ, A. Příspěvek k diskusi o procesním nástupnictví. Právní praxe. 

1997, č. 45/10, s. 630. 
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účastníků řízení (jedním ze základních práv účastníka řízení je právo na rozhodnutí 

ve věci samé).  

Souhlas žalovaného považuji za naprosto nezbytný předpoklad připuštění 

procesního nástupnictví a to přesto, že jak uvádějí autoři Bureš a Drápal, může být 

podmínka souhlasu žalovaného s procesním nástupnictvím žalovaným zneužita.  

Ke zvážení proto navrhuji možnost inspirovat se německou právní úpravou, dle které 

může soud souhlas žalovaného s provedením změny účastníků nahradit v případě,  

že by odepření souhlasu žalovaného se změnou účastníků znamenalo zjevné zneužití 

procesních práv. Nicméně za dostatečné považuji i řešení problému zneužití 

procesních práv, které poskytuje již současná právní úprava , a na které v této 

souvislosti poukazuje profesorka Winterová, když uvádí, že je věcí soudu, aby 

v jednotlivém případě posoudil odepření souhlasu s procesním nástupnictvím jako 

zneužití práva a případně postihl žalovaného uložením náhrady nákladů podle  

§ 147.“
254

 Profesorka Winterová však varuje před tím, aby byla procesní obrana 

žalovaného v mezích zákona a priori brána jako zneužití práva. 

Problematika koncentrace řízení upravená v ustanovení § 118b o.s.ř. byla 

rozebrána v kapitole týkající se procesního nástupnictví při univerzální sukcesi  

a výše uvedené argumenty pro to, aby se účinky koncentrace řízení nevztahovaly  

na účastníka, který vstoupil do řízení na základě procesního nástupnictví , je třeba 

vztáhnout i na případ procesního nástupnictví při singulární sukcesi. A zde  

se mi nutnost postupovat ve vztahu ke koncentraci řízení obdobně jako v  případě 

přistoupení a záměny účastníků jeví jako ještě zřetelnější.  

Podobnost procesního nástupnictví při singulární sukcesi a záměny  

a postavení účastníků, kteří do řízení vstoupili na základě těchto institutů, je z výše 

podaného výkladu zřejmá. Jen těžko se dá zdůvodnit, proč se v případě přistoupení 

dalšího účastníka do řízení nebo v případě záměny účastníků účinky koncentrace 

                                                           
254 WINTEROVÁ, A. Příspěvek k diskusi o procesním nástupnictví. Právní praxe. 

1997, č. 45/10, s. 630. 
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řízení posouvají ke konci prvního jednání, kterého se tito noví účastníci měli 

možnost zúčastnit, a procesní nástupce, který do řízení vstoupil v  důsledku 

singulární sukcese, má ve vztahu ke koncentraci řízení jiné a jasně nevýhodnější 

postavení. Jak bylo již výše uvedeno a zdůvodněno, spíše než doplňovat procesní 

nástupnictví do ustanovení § 118b odst. 2, věta druhá o.s.ř., de lege ferenda navrhuji 

toto ustanovení zcela vypustit.  

Vyjdeme-li z toho, že procesní nástupnictví při singulární sukcesi  

je institutem výrazně bližším přistoupení a záměně účastníků, než procesnímu 

nástupnictví při univerzální sukcesi, je pak třeba zvážit, zda má být stejně jako 

procesní nástupnictví při univerzální sukcesi připuštěno také v  odvolacím řízení. 

Jsem toho názoru, že procesní nástupnictví při singulární sukcesi by mělo být 

připuštěno pouze v řízení v prvním stupni a stejně jako přistoupení a záměna 

účastníků by mělo být ze stejných důvodů v odvolacím řízení vyloučeno  

(§ 216 o.s.ř.). 

K terminologii použité v ustanovení § 107a o.s.ř. de lege ferenda navrhuji 

ve větě: „má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž 

právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, 

o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel 

práva nebo povinnosti, popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva  

k majetku, o nějž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka;  

to neplatí v případech uvedených v § 107“ vypustit slova účastníka řízení, neboť zde 

nejsou myšlena práva účastníka řízení, jakožto práva procesní, ale práva, jejichž 

nositelem má sice být účastník řízení, ale ve sféře práva hmotného. Uvedené spojení 

práva a povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, také chybně budí dojem,  

že tato práva a povinnosti musí náležet účastníkovi řízení, tedy že účastník musí být 

věcně legitimován. Po vypuštění slov účastníka řízení by bylo uvedené ustanovení 

zákona srozumitelnější.  
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7.2 Změny procesněprávního vztahu na straně soudu  

7.2.1 Delegace 

 

Místní a věcná příslušnost soudu jsou, jak již bylo výše uvedeno, 

podmínkami řízení. Rozhodnout ve věci samé může jen příslušný soud (s výjimkou 

rozkazního řízení). Příslušnost soudu v souladu se zásadou perpetuatio fori trvá  

po celé řízení bez ohledu na to, zda se v průběhu řízení změní okolnosti rozhodné 

pro její určení. Výjimku ze zásady perpetuatio fori představují případy delegace 

nutné a delegace vhodné  

Významnější zásah s ohledem na zásadu persistence procesněprávního 

vztahu představují případy delegace vhodné. Na základě delegace vhodné dochází 

k takové změně procesněprávního vztahu, která se přímo dotýká i práva  

na zákonného soudce garantovaného ustanovením čl. 38 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod. Tím, že zákonodárce umožnil z některých důvodů přenést 

rozhodování ve věci k jinému než místně příslušnému soudu, dochází ke kolizi dvou 

základních zásad soudnictví, a to práva na zákonného soudce a zásady hospodárnosti 

řízení (také zaručené na ústavní úrovni, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv  

a svobod).  

Kolizí těchto dvou základních aspektů práva na spravedlivý proces   

se zabýval Ústavní soud. V nálezu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I.ÚS 938/10 Ústavní 

soud k delegaci vhodné uvádí, že: „[p]ředpokladem uvedeného postupu je (typicky) 

existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci,  

či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným, než podle 

zákona příslušným soudem (nález Ústavního soudu ze dne 7. 10. 1996 sp. zn.  

IV. ÚS 222/96, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 6, str. 201).   

Na straně druhé Ústavní soud zdůrazňuje, že přitom je však třeba mít na zřeteli,  

že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní  
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a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, 

kterou je třeba vykládat restriktivně.“
255

  

K delegaci vhodné je tedy třeba přistupovat pouze jako k mimořádnému 

prostředku, při jehož užití musí být vždy šetřeno právo na zákonného soudce, které 

představuje jednu ze „základních záruk nezávislého a nestranného soudního 

rozhodování v právním státě“.
256

  

Také delegace nutná představuje výjimku ze zásady perzistence 

procesněprávního vztahu na straně soudu, zde však zásada perzistence 

procesněprávního vztahu musí ustoupit tomu, aby spor projednal nestranný soudce, 

tedy právu na nezávislého a nestranného soudce.  

V současné právní úpravě delegace nespatřuji nedostatky, zohledním-li 

judikaturu a názor Ústavního soudu, dle které je třeba k delegaci nutné přistupovat 

pouze v mimořádných případech. Ve vztahu k právní úpravě delegace proto 

neuvádím de lege ferenda žádný vlastní návrh.  

7.2.2 Zahájení řízení před nepříslušným soudem 

 

Byla-li žaloba podána před nepříslušným soudem, řízení bylo přesto 

okamžikem doručení žaloby zahájeno. Ve věci však musí rozhodnout příslušný 

soud, kterému bude věc postoupena. I v tomto případě tedy půjde o výjimku  

ze zásady perzistence procesněprávního vztahu. Tento postup slouží k ochraně 

základních práv účastníků řízení na spravedlivý proces, neboť právě takto má být 

zajištěno, že spor bude projednán před zákonným soudem a soudcem. Zásada 

                                                           
255

 Ústavní soud České republiky. Nález Ústavního soudu Čr ze ze dne 2.11.2010, 

sp.zn. I.ÚS 938/10. srov. Česko. Ústavní soud České republiky. Nález Ústavního 

soudu ze dne 15. 11. 2001 sp. zn. I. ÚS 144/2000, Sbírka nálezů a usnesení 

Ústavního soudu, svazek 24, str. 281. 

256
 tamtéž. 
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perzistence procesněprávního vztahu proto v tomto případě ustupuje a tento postup 

nelze hodnotit jako nevhodný.   

7.2.3 Změna soudce 

 

Výše bylo uvedeno a zdůvodněno, že i konkrétní osoba soudce a její změny 

mohou mít vliv na probíhající řízení a jsou proto v předkládané práci hodnoceny 

jako další výjimka ze zásady perzistence procesněprávních vztahů. A to především 

proto, že soud provádí poznávací a rozhodovací činnost v řízení prostřednictvím 

konkrétního soudce. České civilní právo procesní je ovládáno zásadou 

bezprostřednosti (přímosti), na základě které je soud (prostřednictvím osoby soudce) 

v přímém a osobním styku s účastníky řízení. Před soudcem probíhá konkrétní 

procesní činnost, kterou soudce vnímá a hodnotí. Ke změně v osobě soudce může 

dojít z důvodu jeho vyloučení nebo z důvodů výše označených jako personálně-

organizační. V probíhajícím řízení bude v takových případech pokračovat soudce 

jiný. 

V případě změny soudce v průběhu řízení se bude postupovat  

dle ustanovení § 119 odst. 3 o.s.ř., ve kterém je předsedovi senátu uložena povinnost 

sdělit obsah přednesů a provedených důkazů.
257

 Pouze prostřednictvím tohoto 

ustanovením je zajištěna kontinuita řízení, ve kterém jménem soudu jedná jako 

soudce jiná osoba.
258

  

Zde se ke komparaci nabízí srovnání s úpravou trestněprávní. I v trestním 

řízení je třeba řešit obdobné situace, kdy v průběhu řízení dojde ke změně ve složení 

senátu a zároveň se v této problematice neprojevují rozdílnosti zásad civilního  

                                                           
257 k této problematice srov. Drápal, L. Příprava jednání a projednání věci samé  

ve sporném řízení před soudem prvního stupně po novele občanského soudního řádu. 

Právní rozhledy 2002, č. 5 - mimořádná příloha.  

258
 K tomu blíže srov. Nejvyšší soud České republiky. Rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze ze dne 20.11.2002, sp.zn. 26 Cdo 366/2001. 
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a trestního procesu takovým způsobem, že by bylo absolutně vyloučené použít 

trestněprávní úpravu řešení změn složení senátu pro komparaci.  

Trestní řád
259

 řeší následky změny senátu v probíhajícím řízení v ustanovení 

§ 219 a to tak, že předsedovi senátu ukládá povinnost přečíst podstatný obsah 

protokolu o hlavním líčení včetně provedených důkazů, pokud s  takovým postupem 

souhlasí obviněný a státní zástupce. V případě, že obviněný nebo státní zástupce 

souhlas s přečtením protokolu nevysloví, je třeba provést hlavní líčení včetně celého 

dokazování znovu. Soud přitom nezkoumá, z jakého důvodu strany vyjádřily 

s přečtením protokolu nesouhlas, a to ani v případě, že by byl takový postup zjevně 

v rozporu se zásadou procesní ekonomie či by ho bylo možné hodnotit přímo jako 

zneužívání procesních práv. 

Tato úprava následků změn složení senátu v průběhu řízení vychází 

z ustanovení § 2 odst. 12 trestního řádu, ve kterém je v souladu se zásadou 

bezprostřednosti stanoveno, že při rozhodování v hlavním líčení může soud 

přihlédnout pouze k těm důkazům, které byly při jednání provedeny. Možnost udělit 

souhlas s rekapitulací dosavadního průběhu řízní pouhým přečtením protokolu pak 

představuje výjimku z tohoto pravidla. „Svým souhlasem zde procesní 

strany vyjadřují, že z hlediska zásady bezprostřednosti jim postačuje připomenutí 

výsledků dřívější části odročeného hlavního líčení ve formě přečtení protokolu 

o něm a že souhlasí s omezením uvedené zásady, přičemž zároveň považují  

za dostatečné, jak jsou dosavadní výsledky hlavního líčení, včetně obsahu 

provedených důkazů, zachyceny v přečteném protokolu.“
260

  

                                                           
259

 Zákon č. 141 ze dne 29. listopadu 1961, trestní řád. In Sbírka zákonů České 

republiky. 1961, částka 66. 

260
 VÁVRA, JUDr. Libor. Zásada bezprostřednosti při justičním ping-pongu a jiných 

nervy drásajících tahanicích. Právní prostor [online]. 23. 6. 2015 [cit. 2016-05-08]. 

Dostupné z:  
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Zásada bezprostřednosti (přímosti) je přitom jednou ze základních 

odvětvových zásad také civilního řízení. Ústavní soud v novější judikatuře 

zdůrazňuje právě zásadu bezprostřednosti jako jednu ze základních zásad civilního 

řízení. V Nálezu Ústavního soudu ze dne 17. 2. 2015 sp. zn. II. ÚS 1180/14, který  

se zabývá změnou rozhodnutí nalézacího soudu soudem odvolacím v odvolacím 

řízení, kdy odvolací soud změnil rozhodnutí soudu na základě odlišného  hodnocení 

důkazů provedených soudem prvního stupně, a to aniž by je byl sám zopakoval, 

Ústavní soud uvádí, že: „[d]le ní dokazování provádí soud, jenž rozhoduje ve věci,  

a to při jednání, ke kterému předvolá účastníky řízení. […] Smyslem a účelem 

zásady přímosti je objektivita a nezávislost soudního rozhodování, jakož  

i zabezpečení práva účastníků řízení vyjádřit se k prováděným důkazům.“  

Při úvaze nad právní úpravou de lege ferenda si proto kladu otázku, zda  

by i v civilním řízení nemělo být pokračování v řízení před jiným soudcem bez 

zopakování dokazování podmíněno souhlasem účastníků řízení. Při řešení této 

otázky je třeba rozhodnout, zda má převážit racionalizace postupu řízení tak, aby 

v řízení bylo rozhodnuto rychle a bez průtahů, či zda je důležitější poskytnout 

účastníkům řízení možnost, aby soudce, který bude ve věci rozhodovat, se svou 

záležitostí seznámili bezprostředně a ústně.  

Soudce, kterému bude rozhodování ve věci svěřeno až po provedeném 

dokazovaní, se dle současné právní úpravy s jeho průběhem a výsledkem seznámí 

z obsahu spisu, ve kterém jsou založeny důkazy a protokoly z  ústních jednání. 

Nebude s nimi ale seznámen ústně a nebude moci zhodnotit jejich důvěryhodnost 

s ohledem například na to, zda svědci a účastníci odpovídali na otázky soudu jistě  

a bez váhání, nebo po delším přemýšlení a vyhýbavě, neboť takové skutečnosti 

pravděpodobně nebudou zachyceny v protokolu o provedení důkazu.
261

  

                                                                                                                                                                                     

http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasada-bezprostrednosti-pri-

justicnim-ping-pongu-a-jinych-nervy-drasajicich-tahanicich 

261 K hodnocení věrohodnosti výpovědi svědka v civilním řízení srov. Nejvyšší soud 
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Je však třeba vzít v úvahu, že ke změně soudce v průběhu řízení dochází 

poměrně často, a to třeba i víckrát v průběhu jediného řízení. Je proto třeba zvážit, 

zda by nebylo obecné připuštění možnosti domáhat se zopakování dokazování 

neúměrným zatížením soudů, ale také účastníků řízení. Taková úprava  

by umožňovala účastníkům řízení protahovat řízení a oddalovat rozhodnutí ve věci 

samé. Na druhou stranu zájem účastníků řízení na tom, aby byl soudce, který bude 

v jejich věci rozhodovat, bezprostředně seznámen s detaily provádění důkazů,  

je také zřejmý.  

De lege ferenda navrhuji, aby byla tato situace řešena doplněním § 119 odst. 

3 o.s.ř. o ustanovení, na základě kterého by mohl soud na návrh účastníka připustit 

zopakování dokazování. Soud by musel vždy důsledně zdůvodnit své rozhodnutí, 

proč je pro jeho rozhodnutí dostačující obsah spisu, nebo proč se rozhodl  

                                                                                                                                                                                     

České republiky. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2011 sp. zn.  

32 Cdo 2795/2009, ve kterém Nevyšší soud uvádí následující: 

 Při důkazu výpovědí svědka soud vyhodnocuje věrohodnost výpovědi nejen z toho, 

jaký má svědek vztah k účastníkům řízení a k projednávané věci, ale též  

s přihlédnutím k tomu, jaká je jeho rozumová a duševní úroveň, ke způsobu 

reprodukce skutečností, o nichž vypovídá, a k chování při výslechu, tj. zda je svědek 

přesvědčivý, zda vypovídá s jistotou, plynule a zda je ochoten odpovídat na otázky. 

Oproti tomu u jiných důkazních prostředků, například u listin (§ 129 o. s. ř.), 

písemného znaleckého posudku (§ 127 odst. 1 o. s. ř.) nebo protokolu o výslechu 

účastníka řízení či svědka, je vliv skutečností nezachytitelných v protokolu o jednání 

na hodnocení jejich věrohodnosti vyloučen.  

 Z uvedeného vyplývá, že závěr o věrohodnosti svědka může soud učinit jen poté, 

kdy tohoto svědka sám vyslechne a posoudí, jaký má vztah k účastníkům, k věci, zda 

vypovídá přesvědčivě, s jistotou, nebo naopak zmateně, váhavě apod. Učinil-li 

odvolací soud tento závěr na základě listinného důkazu, zatížil řízení vadou, které 

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.  

 

aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523129'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523127'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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pro zopakování dokazování. Zdůrazněna by však měla být výjimečnost tohoto 

institutu. S ohledem na jeho účel, tj. aby soudce mohl zhodnotit věrohodnost důkazů 

bezprostředně vlastními smysly, by měla být dle mého názoru možnost zopakovat 

dokazování omezena pouze na případy, kdy z podstaty věci nemohou být poznatky 

soudce, na základě kterých hodnotí věrohodnost důkazů, dostatečně zachyceny 

v písemném protokolu o provedení důkazu. Šlo by zejména o výslech svědků  

a účastníků, eventuálně například i o důkaz ohledáním věci. Proti tomuto rozhodnutí 

soudu by dle mého názor mělo být přípustné odvolání.  

V případě výše navrhované právní úpravy ale vyvstává navazující otázka 

nákladů řízení. Náklady zopakovaného dokazovaní by se dle mého názoru měly 

přičíst k nákladům toho účastníka řízení, který by zopakování dokazování žádal.  

Jako problematické však spatřuji, že v případě opakování dokazování by příčina 

zvyšování nákladů řízení, nebyla ani tak na straně účastníků řízení, jako  na straně 

státu, který nezajistil, že spor bude projednán přímo a bezprostředně jediným 

soudcem.  

7.2.4 Dožádání 

 

Institut dožádání slouží především k naplnění zásady procesní ekonomie  

a umožňuje, aby konkrétní jednotlivý úkon provedl na základě žádosti jiný než 

místně (a věcně)
262

 příslušný soud, pokud by daný úkon mohl příslušný soud provést 

jen s obtížemi nebo se zvýšenými, neúčelnými náklady, nebo který v jeho obvodu 

provést nelze.  

                                                           
262 Dožádaným soudem je vždy soud okresní. Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, 

občanský soudní řád, § 39 odst. 1. In Sbírka zákonů České republiky. 1963, částka 

56. 
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Osoby provádějící dožádaný úkon, ať už je jím soudce nebo jiný soudní 

pracovník, však mají pouze omezený vhled do řízení, pro jehož účely se dožádaný 

úkon provádí. A tím bude stiženo i provádění dožádaného úkonu. V případě, že bude 

dožádaný soud žádán o provedení výslechu svědka, bude klást soudce (resp. jiný 

soudní pracovník dožádaného soudu) pouze ty otázky, jejichž zodpovězení 

dožadující soud žádá. Dožadující soud získá pouze písemný záznam o provedení 

úkonu, v tomto případě protokol o výslechu svědka, ve kterém bude uveden písemný 

přepis odpovědí svědka, který již neumožní dožadujícímu soudu při hodnocení 

důkazů zohlednit (ne)věrohodnost osoby, která se může projevit v  nonverbální 

komunikaci. Dožádaný soud také nezíská odpovědi na případné doplňující otázky, 

pokud je soudce provádějící dožádání sám z vlastní iniciativy nepoloží. Přestože 

bude dožádaný úkon proveden správným a zákonným postupem, jeho přínos pro 

řízení bude nižší, než pokud by tento úkon provedl soud, u kterého se řízení vede.  

Dalším problematickým aspektem provádění dožádání je i to, že fakticky 

zatěžují účastníky řízení, kteří chtějí využít svého práva být přítomen u provedení 

úkonu a využít právo vyjádřit se k prováděným důkazům. Účastníci řízení jsou  

o provedení důkazu dožádaným soudem vyrozuměni a mohou se ho účastnit. 

Provedení úkonu je však na dožádaný soud přenášeno právě z důvodu, že jeho 

provedení příslušným soudem by bylo obtížné nebo by představovalo zvýšené 

náklady. Tyto obtíže a zvýšené náklady spočívající zpravidla v tom, že úkon má být 

proveden v obvodu místně vzdáleného soudu, se při využití institutu dožádání 

přenášejí na toho účastníka řízení, který chce využít svého práva být při provádění 

důkazů a vyjádřit se k jeho provádění.  

Institut dožádání je od roku 1963 v o.s.ř. v téměř nezměněné podobě, 

přestože možnosti osobní dopravy i komunikace na dálku  se od roku 1963 zásadním 

způsobem rozšířily. Dle mého názoru by proto mělo být v současné době dožádání 

pojímáno a využíváno jako výjimečný institut.  
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Ministerstvo spravedlnosti v posledních letech vybavuje soudy 

audiovizuální technikou umožňující komunikaci na dálku a přenos obrazu a zvuku 

mezi jednacími síněmi jednotlivých soudů. Lze tedy předpokládat, že se výše 

nastíněný problém vyřeší nelegislativní cestou s využitím nového technického 

vybavení. De lege ferenda proto ve vztahu k institutu dožádání nenavrhuji žádnou 

změnu, přestože se k využívání institut dožádání obecně stavím kriticky a jeho 

využívání v praxi je dle mého názoru často neúčelné a nadbytečné.
263

  

  

                                                           
263 Občasnký soudní řád s provedením důkazu za využití technického zařízení pro 

přenos obrazu a zvuku již počítá viz Zákon č. 99 ze dne 4. prosince 1963, občanský 

soudní řád, § 122 odst. 2. In Sbírka zákonů České republiky. 1963, částka 56. 
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8 Závěr 
Cílem předkládané práce bylo podrobit rozboru procesní instituty, které 

umožňují změny v procesněprávním vztahu v průběhu soudního řízení. Za tímto 

účelem bylo třeba nejprve uvést, co je myšleno onou perzistencí (stálostí) 

procesněprávního vztahu. Východiskem pro tvrzení, že perzistence 

procesněprávního vztahu je jednou ze zásad civilního práva procesního , je 

především právo žalovaného na meritorní rozhodnutí v jednou již zahájeném řízení 

(důsledkem tohoto práva je tzv. vázanost stran na sebe) a zásada perpetuatio fori 

(trvání příslušnosti soudu).  

Základní trojstranný procesněprávní vztah mezi účastníky řízení a soudem 

pak zpravidla trvá od zahájení řízení až do jeho pravomocného skončení. Z  tohoto 

pravidla existují zákonem stanovené výjimky. K výjimkám z perzistence 

v procesněprávním vztahu pak může docházet jak na straně účastníků řízení, tak na 

straně soudu. V předkládané práci byly pod změny na straně soudu zahrnuty také 

změny konkrétní osoby soudce, přestože soudce sám není subjektem 

procesněprávního vztahu (tím je pouze soud). V příslušné kapitole však bylo 

podrobně zdůvodněno, proč je pro zachování všech práv účastníků řízení 

v procesněprávním vztahu třeba, aby byl soudce, který ve věci rozhoduje, 

bezprostředně seznámen s průběhem řízení a především s dokazováním.  

Na základě rozboru procesních institutů, které umožňují změny 

v procesněprávním vztahu (přistoupení, záměna, procesní nástupnictví, delegace 

věci, zahájení řízení před nepříslušným soudem a následné postoupení  věci, 

dožádání a změna konkrétního soudce), byly identifikovány problematické aspekty 

naší současné právní úpravy. V případě změn v procesněprávním vztahu na straně 

účastníků řízení považuji za nejvíce problematickou právní úpravu procesního 

nástupnictví dle ustanovení § 107a o.s.ř. Mám za to, že nedostatky současné právní 

úpravy procesního nástupnictví v případě singulární sukcese pramení především 

z nerespektování vztahu hmotného a procesního práva a nerespektování procesních 

práv žalovaného. V příslušné kapitole k řešení těchto nedostatků nabízím několik 



135 
 

vlastních návrhů de lege ferenda. Za nevýznamnější problém současné právní úpravy 

považuji absenci podmínky souhlasu žalovaného s procesním nástupnictvím v 

případě singulární sukcese. Poukazuji ale i na další nedostatky jako je například 

nevhodné zařazení procesního nástupnictví při singulární sukcesi v  o.s.ř. pod 

marginální rubriku překážky postupu řízení.  

Při rozboru právní úpravy záměny účastníků řízení narážím především na 

otázku nutnosti existence tohoto procesního institutu, a to s  ohledem na provedenou 

historickou a zahraničněprávní komparaci, ale i s ohledem na samostatnou úpravu 

procesního nástupnictví dle § 107a o.s.ř. Záměna, tak jak je nyní upravena, dopadá 

pouze na úzký okruh případů, kdy žalobce označil za účastníka osobu, která od 

počátku řízení nebyla věcně legitimovaná. Tento procesní institut představuje 

výjimku ze zásady perzistence procesněprávního vztahu, která je dle mého názoru 

zdůvodněna pouze ulehčením procesní situace chybujícímu žalobci, přitom dopady 

provedené záměny účastníků jsou vzhledem k původnímu procesnímu vztahu 

obdobné jako zpětvzetí žaloby a podání žaloby nové.  

Právní úpravu přistoupení k rozepři hodnotím s ohledem na předmět 

předkládané práce jako vyhovující.  

Pokud jde o změny procesněprávního vztahu na straně soudu, pak považuji 

za problematické především nedostatečně upravené důsledky změn v  osobě soudce, 

a to především pokud má ve věci po odročení rozhodnout soudce, kterému byla věc 

přiděla poté, co již bylo provedeno dokazování. S touto situací se o.s.ř. vypořádává 

pouze tak, že v § 119 o.s.ř. stanoví, že soudce na začátku dalšího jednání sdělí obsah 

přednesů a provedených důkazů. Zde poukazuji především na trestněprávní úpravu 

obdobné situace, ve které je výslovně upravena možnost zopakování dokazování  

v případě změn v obsazení senátu, tak aby byla dodržena zásada bezprostřednosti 

(přímosti). Dále poukazuji také na problém častého využívání institutu dožádání, 

kdy dožádaný úkon provedený soudcem či pověřeným pracovníkem dožádaného 

soudu nemusí pro řízení zprostředkovat dostatečné poznatky pro rozhodnutí soudu, 
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zvláště je-li dožadovaným úkonem výslech svědka, neboť dožadující soud získá 

pouze protokol o provedení úkonu, ve kterém nebudou zachyceny bezprostřední 

poznatky zahrnující například hodnocení věrohodnosti svědka s  ohledem na styl jeho 

vyjadřování. 

Předkládaná práce se snaží o komplexní přístup ke zvolenému tématu, proto 

byly předmětem zkoumání jak změny v procesněprávním vztahu na straně účastníků 

řízení, tak na straně soudu. Ke každé z obou zkoumaných oblastí bylo  

ale třeba přistupovat jiným postupem práce, což se odráží i na rozdílném rozsahu 

jednotlivých oddílů i na použité metodice práce, přesto mám za to, že v úvodu 

vytyčené cíle práce se podařilo naplnit.    
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Resumé  

Perzistence procesněprávního vztahu v civilním řízení 

Předkládaná práce pojednává o procesněprávním vztahu ve sporném 

civilním řízení. Cílem práce je definovat stálost procesněprávního vztahu jako znak 

civilního procesu, jako jednu ze zásad civilního řízení sporného a analyzovat 

výjimky z této zásady. Práce je rozdělena do dvou základních částí, v první části  

se věnuji změnám v procesněprávním vztahu na straně účastníků, druhá část  

je zaměřena na změny na straně soudu. Práce si klade za cíl pojednat  

o procesněprávním vztahu komplexně, proto je zahrnuta i část týkající se změn  

na straně soudu. Hlavní důraz je ale kladen na změny v procesněprávním vztahu  

na straně účastníků, kterými jsou přistoupení, záměna a procesní nástupnictví. 

Protože obecně platí stálost procesněprávní vztahu, která je odvozena z práva  

účastníků řízení na rozhodnutí ve věci samé, je nutné v případě výjimek z této 

zásady šetřit procesní práva účastníků řízení. V předkládané práci je proto v souladu 

se zásadou proporcionality řešena především vhodnost a potřebnost dané úpravy.  

Za nevhodně upravené instituty je v předkládané práci označena především záměna 

účastníků a procesní nástupnictví při singulární sukcesi.  

Jako změny v procesněprávním vztahu na straně soudu označuji delegaci 

věci, zahájení řízení před nepříslušným soudem, postoupení věci, dožádání a změnu 

osoby soudce.  

Postup práce byl zvolen tak, že nejprve je zařazen obecný úvod  

s vymezením základních pojmů (procesněprávní vztah, účastníci řízení, soud), dále 

je proveden podrobný rozbor platné právní úpravy jednotlivých institutů s přesahy 

do historie právní úpravy daných institutů a jsou identifikována problematické 

aspekty platné právní úpravy. Těžištěm práce je pak zhodnocení platné právní 

úpravy, jejích problematických aspektů a v závěru práce navrhuji i legislativní 

změny k odstranění uvedených nedostatků současné právní úpravy.  
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Persistence of Procedural Relationship of Parties in 

Civil Proceedings 

The thesis deals with the procedural relationship in adversarial civil 

proceedings. The aim of the thesis is to define the persistence of procedural 

relationship as a characteristic of civil proceedings, as one of the fundamental 

principles of civil proceedings, and to analyze exceptions to this principle. The 

thesis is divided into two sections. The first one focuses on changes of parties in 

procedural relationship, while the latter one focuses on changes in procedural 

relationship attributable related to the court. The thesis aims to comprehensively 

address the procedural relationship of parties, thus it includes a section referring to 

changes of procedural relationship related to the court. The thesis primarily focuses 

on changes of procedural relationship relating to the parties, such as joinder of 

parties and substitution of parties. Since the general rule refers to the persistence of 

procedural relationship, derived from the rights of parties to a judgement on the 

merits, it is necessary to save the procedural rights of parties should any exception 

to this general rule apply. The thesis, conforming to the proportionality principle, 

addresses the suitability and necessity of such legislation.  The current legislation 

seems to be particularly imperfect in cases of the substitution of parties in the event 

of singular succession, and the conditional substitution of a party upon the other 

party’s approval.  

The changes of procedural relationship related to the court are change of 

venue, forum non conviniens, transfer of venue, and substitution of the judge.  

The methodology of the thesis starts with a general introduction and 

definition of several fundamental terms (such as procedural relationship, parties  

to a proceeding, court), followed by a complex analysis of effective legislation along 

with its historical development, and identification of troublesome provisions of the 

effective legislation. The main part of the thesis is the critical analysis  
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of the effective legislation resulting in drafts of prospective amendments designed  

to eliminate imperfections of the effective legislation.   
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Procesní vztah, civilní řízení.  

Procedural Relationship, Civil Proceedings 

 


