
Shrnutí 

Diplomová práce se zabývá právní úpravou účastenství ve sporném řízení. Jeden 

z definičních prvků civilního procesu představují procesní subjekty, kterými jsou především 

soud a účastníci řízení. Právní úprava účastenství je proto důležitou součástí občanského 

práva procesního. 

Práce mapuje současnou právní úpravu účastenství ve sporném řízení, hodnotí, zda je 

vyhovující, a navrhuje změny, které by jí prospěly s ohledem na přehlednost, jednoznačnost  

a naplnění práva na spravedlivý proces. Obsahuje popis a analýzu účinné právní úpravy, 

rozebírá hlavní problémy, srovnává výklady a názory v odborné literatuře a zabývá se také 

tím, jak je předmětná právní úprava vykládána soudy. Dílčím cílem práce je také zmapovat, 

jak se nový kodex občanského práva hmotného promítl do procesní úpravy a vyhodnotit, zda 

je taková úprava optimální. 

Práce je rozdělena do osmi kapitol, které se věnují dílčím tématům. První kapitola 

pojednává o obecných otázkách účastenství ve sporném řízení včetně věcné a procesní 

legitimace a zásady rovnosti. Druhá kapitola se zabývá předpoklady účastenství, tedy rozebírá 

způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost a věnuje se problematice nezbytného 

zastoupení účastníků. Třetí kapitola uvádí hlavní procesní práva a povinnosti účastníků. 

Obsahem čtvrté kapitoly společenství účastníků je analýza plurality subjektů na jedné straně 

sporu, která se projevuje samostatným nebo nerozlučným společenstvím. Pátá kapitola 

rozvádí problematiku vedlejší intervence, její účel, podmínky vedlejšího účastenství a práva  

a povinnosti vedlejších účastníků. Šestá kapitola popisuje hlavní intervenci, tedy stav, kdy si 

třetí osoba činí nárok na věc nebo právo, o nichž již probíhá řízení mezi jinými osobami. 

Sedmá kapitola se zabývá přistoupením dalšího účastníka a záměnou účastníků, což jsou 

právní instituty, které umožňují měnit okruh osob, které se účastní řízení, z důvodu 

nedostatku věcné legitimace, která existovala již před zahájením řízení, avšak byla zjištěna  

až v jeho průběhu. Osmá kapitola pojednává o procesním nástupnictví při ztrátě způsobilosti 

být účastníkem řízení a procesním nástupnictví při převodu nebo přechodu práva nebo 

povinnosti po zahájení řízení. 

V každé kapitole je popsána a zhodnocena účinná právní úprava a případně navrženy 

změny, které si daná oblast žádá. V závěru je obsaženo komplexní zhodnocení úpravy  



a zdůraznění hlavních problematických částí právní úpravy účastenství ve sporném řízení 

s návrhem řešení. 


