
Resumé 

Práce pojednává o účastnících sporného řízení a souvisejících procesních institutech. 

Účastníci jsou základním subjektem civilního procesu. Jedná se o subjekt bez kterého žádné 

civilní řízení nemůže probíhat. Účastníci řízení jsou rovněž jedním z pojmových znaků 

civilního procesu spolu s procesněprávními vztahy a procesními úkony účastníků. Toto jsou 

důvody proč má vymezení účastníků řízení tak významný vliv na celý civilní proces. 

Civilní proces jako soubor právních vztahů vznikajících v důsledku postupu soudu a dalších 

procesních subjektů při poskytování ochrany soukromoprávním a některým jiným vztahům 

má za úkol poskytovat ochranu subjektivním právům osob. V procesu proto figurují osoby, 

jejichž subjektivní práva jsou ohrožena nebo porušena. 

Práce je uvedena stručným historickým vývojem pojmu účastenství až do současnosti, 

uvedením vývoje občanského soudního řádu spolu s jeho změnami a dále popisem samotných 

subjektů řízení, které tvoří trojstranný procesněprávní vztah a další. Pro odlišení jsou zde také 

uvedeny ostatní druhy civilního řízení. 

Úvodní část k samotným účastníkům je věnována předpokladům účastenství, či-li kdo se 

účastníkem může stát a za jakých okolností. 

Dále jsou rozebrány práva a povinnosti účastníků včetně těch vzájemně se protínajících 

s procesními povinnostmi soudu a zvýrazněny odlišné zásady platné pro účastníky sporného a 

nesporného řízení. Jedná se zvláště o zásadu dispoziční a zásady oficiality a vyšetřovací.  

V následujících kapitolách jsou rozebrány procesní instituty náležející ke stranám sporu. 

Jedná se o instituty společenství, jelikož ne vždy jsou ve sporu pouze dva účastníci. Mnohost 

subjektů může existovat v řízení na obou stranách sporu. Další jsou popsány instituty, které 

umožňují třetím osobám podílet se na řízení a ovlivňovat jeho výsledek. Rozebrány jsou 

taktéž možnosti nápravy nedostatku věcné legitimace účastníka, který je v řízení od počátku, 

nebo nastává až v jeho průběhu. 

Práce zaznamenává účastenství a jeho instituty v platné a účinné právní úpravě České 

republiky. 

Závěr práce je věnován sumarizaci vývoje civilního procesu jako takového a úvah do 

budoucna o novém kodexu civilního procesu a případných změnách. 


