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Předložená práce má rozsah 136 stran vlastního textu, obsahuje resumé a 

klíčová slova v češtině a angličtině, seznam použité literatury včetně klasické a 

vybrané německé, seznam judikatury a nálezů Ústavního soudu ČR. Rozsáhlý 

poznámkový aparát dokládá, že s použitými prameny autorka dostatečně 

pracuje, zároveň však samostatně uvažuje a činí vlastní závěry. Práce tedy po 

formální stránce odpovídá požadavkům na rigorózní práce kladeným. 

Volba tématu je vhodná. V době, kdy je nutno se zabývat – už s ohledem na 

nový občanský zákoník – připravovanou rekodifikací civilního procesu 

sporného, je zapotřebí řešit na teoretické úrovni i dílčí otázky, takže 

problematika účastenství a procesněprávního vztahu je z tohoto hlediska velmi 

aktuální. Zvláště pak proto, že dosavadní úprava této oblasti trpí nedostatky, na 

něž právě posuzovaná práce mj. poukazuje a navrhuje jejich řešení. Neobvyklý  

termín „perzistence“ v názvu práce ve smyslu „trvání“ celkem dobře vystihuje 

podstatu jevu, nemám proto proti němu námitek. Při používání cizích termínů 

je však třeba být přesný – např. na str. 56 slovo „kompilát“ je použito 

nevhodně.  

Systematika práce je přiměřená zvolenému tématu. V osmi částech práce – 

včetně Úvodu a Závěru  autorka postupně popisuje pojem procesněprávního 

vztahu jako vztahu odlišného od hmotněprávního vztahu, dále se zabývá jeho 

subjekty a podstatou trvání (perzistence) tohoto vztahu po celou dobu procesu. 

Pátou částí začíná výklad právní úpravy změn tohoto vztahu jako výjimek 

z pravidla, tj. přistoupení účastníka v průběhu řízení ( § 92 odst. 1 OSŘ),  

záměny účastníků (§ 92 odst. 2 OSŘ) a procesního nástupnictví v případě 

univerzální sukcese (§ 107 OSŘ) a v případě singulární sukcese (§ 107a OSŘ). 

Každý z těchto institutů je systematicky vyložen tak, že jsou uvedena základní 

teoretická východiska, následuje rozbor platné právní úpravy včetně její 

interpretace v judikatuře a konečně jeho dílčí zhodnocení. Kromě toho je zde 

provedena zvlášť komparace se slovenskou, německou a rakouskou úpravou 

téhož. 

Zvláštnost – podle mého názoru – představuje obsah části šesté, tj. výklad 

změn procesněprávního vztahu na straně soudu, kam autorka řadí delegaci 

nutnou i delegaci vhodnou, zahájení řízení před nepříslušným soudem a tedy 



postoupení věci soudu příslušnému, změnu soudce a dožádání. Proti vůdčí 

myšlence tohoto pojetí patrně nelze nic namítat (je-li soud účasten 

v trojstranném procesním vztahu vedle účastníků, pak může být namístě 

probrat v rámci tématu i změny na straně soudu), avšak mám zde výhrady 

konkrétní: jednak zde chybí institut tzv. přenesení příslušnosti (dnes upravený 

jen v zákonu o zvláštních řízeních soudních), který lze považovat za typickou 

změnu procesněprávního vztahu na straně soudu: a naopak sem řazené 

dožádání takovou změnou zcela jistě není. Zásadnější výhradu pak mám 

k samotnému pojetí subjektu na straně soudu, má-li jím být – dle autorky – 

soud, u něhož bylo řízení zahájeno (str. 95 práce). K této otázce se autorka 

může blíže vyjádřit při obhajobě. 

Zásadní však je část sedmá spolu s částí osmou (cca 30 stran), které obsahují 

zhodnocení současné právní úpravy a návrhy de lege ferenda. Jednotlivé výše 

popsané instituty, představující výjimky z trvání procesněprávního vztahu 

v jeho počáteční podobě, jsou zde podrobeny kritickému rozboru. Závěry pak 

se různí, od souhlasu s existující právní úpravou (např. u přistoupení účastníka), 

přes návrhy na dílčí změny (např. u procesního nástupnictví při singulární 

sukcesi), až po návrh na zrušení institutu (např. u záměny účastníků). 

Celkově posuzovanou rigorózní práci hodnotím jako kvalitní, promyšlenou a 

zvlášť hodnotím její komplexní pojetí problému. Práce plně odpovídá 

požadavkům na rigorózní práce kladeným a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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