
21. Vady Ïaloby versus nenaplnûná
podmínka fiízení

§ 43 odst. 1, 2, § 79 odst. 1, 2, § 90, § 103,
§ 104 odst. 1, § 243b odst. 4 o. s. fi.

I. JestliÏe není naplnûna nûkterá ze
zákonem stanoven˘ch podmínek fiízení,
není moÏné Ïalobu odmítat pro její va-
dy. ¤ízení je tfieba zastavit. Pokud má
podle Ïaloby vystupovat na stranû Ïalo-
vané úãastník, jemuÏ zákon nepfiiznává
procesní subjektivitu, nejedná se o vadu
Ïaloby. Ale o nenaplnûnou podmínku fií-
zení, pro kterou není moÏné v fiízení po-
kraãovat (§103, § 104 odst. 1 o. s. fi.).

II. Nedostatek podmínky fiízení ve
smyslu § 103 o. s. fi. není vadou Ïaloby
z hlediska její správnosti ãi úplnosti
a vada Ïaloby naopak nepfiedstavuje ne-
dostatek podmínky fiízení.

III. U neodstranitelného nedostatku
podmínky fiízení, jímÏ je nedostatek zpÛ-
sobilosti b˘t úãastníkem fiízení, je postup
podle § 43 odst. 1 o. s. fi. vylouãen.

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 16. 8.
2008, sp. zn. 25 Cdo 4876/2007

ASPI JUD139871CZ

Z odÛvodnûní:

Okresní soud odmítl podání Ïalobky-
nû. Uãinil tak postupem podle § 43 odst. 2
o. s. fi. za situace, kdy podání postrádalo
náleÏitosti Ïaloby podle § 79 odst. 1 a 2
o. s. fi. Odvolací soud verdikt potvrdil s tím,
Ïe Ïaloba neobsahuje vylíãení rozhodují-
cích skuteãností, z nichÏ by vypl˘val Ïa-
lobkyní uplatnûn˘ nárok a skutkov˘ dûj,
na jehoÏ podkladû by soud mohl rozhod-
nout.

Nejvy‰‰í soud obû usnesení zru‰il a fií-
zení jako celek zastavil. V projednávané
vûci Ïalobkynû oznaãila za Ïalovaného
„M. m. K., odbor sociálních vûcí“. Uvede-
né oznaãení Ïalovaného bylo úplné (pfies-
né), urãité a srozumitelné a nevzbuzovalo
Ïádné pochybnosti o tom, kdo se mûl po-
dle údajÛ v Ïalobû fiízení jako Ïalovan˘
úãastnit. Z obsahu Ïaloby nevypl˘vá, Ïe
by v oznaãení Ïalovaného v Ïalobû do‰lo
(mohlo dojít) k chybû v psaní nebo jiné
zfiejmé nesprávnosti, aãkoli jinak obsaho-
vala Ïaloba vady a soud se je pokusil od-
stranit zpÛsobem uveden˘m v ustanovení
§ 43 o. s. fi.

JestliÏe v fiízení, v nûmÏ se úãastenství
zakládá podle ustanovení § 90 o. s. fi., byl
oznaãen za úãastníka fiízení ten, kdo nemá
zpÛsobilost b˘t úãastníkem fiízení, jde
o nedostatek podmínky fiízení, kter˘ nelze
odstranit. Ten, kdo nemá zpÛsobilost b˘t
úãastníkem fiízení, nemÛÏe v obãanském
soudním fiízení vstoupit do procesních
vztahÛ. V takto vadnû zahájeném fiízení
nemÛÏe vzniknout procesnûprávní vztah,
neboÈ zde chybí jeden z jeho základních
prvkÛ – jeden ze subjektÛ procesnûprávní-
ho vztahu (zpÛsobilá strana sporu). Soud
je proto povinen v kterémkoliv stadiu fií-
zení k tomuto nedostatku podmínek fiízení
pfiihlédnout a fiízení zastavit (§ 103, § 104
odst. 1 o. s. fi.). ZpÛsobilost b˘t úãastní-
kem fiízení je pfiitom procesní podmínkou,
kterou soud zkoumá z úfiední povinnosti
a jejíÏ nedostatek vÏdy vede k zastavení
fiízení.

Poznámka: Obdobnû viz usnesení Nej-
vy‰‰ího soudu ze dne 27. 11. 2003, sp. zn.
29 Odo 649/2001.
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22. Îalobní nesprávnost
znamenající nenaplnûnou
podmínku fiízení

ãl. 90 Ústavy
ãl. 36 odst. 1 Listiny
§ 5, § 43 odst. 1, 2, § 92 odst. 2, § 104

odst. 1 o. s. fi.

I. Pokud procesní právní úkony úãast-
níkÛ fiízení obsahují zjevnou nespráv-
nost, jejíÏ odstranûní umoÏÀuje rovnûÏ
odstranit nedostatek podmínek v fiízení,
pfiiãemÏ konstatování této zjevnosti ne-
vyÏaduje procesní aktivitu soudu (napfi.
dokazování), nutno úãastníkÛm fiízení
dát pfiíleÏitost tuto nesprávnost odstranit.

II. Pokud neurãitost procesního roz-
hodnutí soudu implikuje rÛzné interpre-
tace jeho obsahu, nelze pfiijmout tu, jeÏ je
k tíÏi dotãen˘ch úãastníkÛ fiízení.

Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7.
1996, sp. zn. III. ÚS 127/96

SbÚS 5/96, s. 519

Z odÛvodnûní:

Îalobkynû se domáhaly vydání nemo-
vitostí podle zákona ã. 87/1991 Sb. Îalo-
van˘ oponoval tím, Ïe pasivní legitimací
disponuje mûsto a nikoli mûstsk˘ úfiad. Na
návrh ÏalobkyÀ, které následnû oznaãily
jako Ïalovaného mûsto R., okresní soud
usnesením pfiipustil zmûnu v osobû Ïalova-
ného. Okresní soud posléze Ïalobu zamítl.
Krajsk˘ soud rozsudek soudu prvního stup-
nû zmûnil tak, Ïe Ïalobû vyhovûl.

K dovolání Ïalovaného Nejvy‰‰í soud
oba rozsudky zru‰il a fiízení zastavil. Do-
spûl totiÏ k závûru, Ïe Ïalobce na poãátku
oznaãil úãastníkem fiízení nûkoho, kdo ne-
má zpÛsobilost b˘t úãastníkem fiízení, Pro-
to mûlo bez dal‰ího dojít k zastavení fiízení
podle § 104 odst. 1 o. s. fi. Nebylo tedy

moÏné rozhodovat o zámûnû úãastníkÛ na
stranû Ïalované (§ 92 odst. 2 o. s. fi.) a ani
následnû rozhodnout ve vûci samé. ZpÛso-
bilost b˘t úãastníkem fiízení upravují pfiedpi-
sy hmotného práva, proto není moÏné je‰tû
pfied rozhodnutím o zastavení fiízení úãastní-
ka pouãovat o tom, Ïe Ïaluje „nonsubjekt“.
Takové pouãení jde nad rámec § 5 o. s. fi.

Ústavní soud ke stíÏnosti Ïalobkynû
usnesení Nejvy‰‰ího soudu zru‰il. ZdÛraz-
nil, Ïe se jedná o tzv. restituãní spor, kte-
r˘m se demokratická spoleãnost snaÏí
alespoÀ ãásteãnû zmírnit následky majet-
kov˘ch i jin˘ch kfiivd, spoãívajících v po-
ru‰ování obecnû uznávan˘ch lidsk˘ch práv
a svobod ze strany státu. Stát a jeho orgány
jsou tedy povinny postupovat v fiízení po-
dle pfiedmûtného zákona v souladu se zá-
konn˘mi zájmy osob, jejichÏ újma na zá-
kladních lidsk˘ch právech a svobodách má
b˘t alespoÀ ãásteãnû kompenzována. Pfii
zámûnû subjektÛ „obec – obecní úfiad“ ne-
ní proto moÏno bez dal‰ího zastavit fiízení
v projednávané vûci podle ustanovení § 104
odst. 1 vûty první o. s. fi. Je nutno postupo-
vat v souladu s ustanovením § 43 odst. 1
a § 104 odst. 2 o. s. fi., tj. uãinit vhodná
opatfiení, smûfiující k odstranûní takového
nedostatku návrhu. Neznalosti ãi pochybe-
ní navrhovatelÛ by nemûlo b˘t vyuÏíváno
proti cílÛm restitucí. Snaha státu o alespoÀ
ãásteãnou kompenzaci kfiivd by se proto
mûla odrazit i v pfiístupu soudÛ k chybám
v oznaãení úãastníkÛ fiízení.

Z pozice odÛvodnûní usnesení Nejvy‰-
‰ího soudu je klíãov˘m dÛvodem zastavení
fiízení a zru‰ení rozhodnutí niÏ‰ích soudÛ
neodstranitelnost nedostatku podmínky v fií-
zení. Nicménû se v nûm poukazuje i na po-
chybení ze strany Okresního soudu. Nej-
vy‰‰í soud interpretuje usnesení uvedeného
soudu, kter˘m „byla pfiipu‰tûna zmûna
v osobû odpÛrce“, jako usnesení o zámûnû
úãastníkÛ podle § 92 odst. 2 o. s. fi., proti
kterému je pfiípustné odvolání, a které mu-
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sí b˘t podle § 168 odst. 2 o. s. fi. doruãeno,
coÏ se nestalo. UpozorÀuje zároveÀ, Ïe
k zámûnû mÛÏe dojít pouze u úãastníka, tj.
subjektu, disponujícího zpÛsobilostí jím
b˘t. K tomu stûÏovatelky namítají, Ïe tím,
Ïe Okresní soud v âesk˘ch Budûjovicích

pfiipustil nikoli zámûnu úãastníkÛ, n˘brÏ
zpfiesnûní oznaãení úãastníka fiízení, umoÏ-
nil nápravu vady návrhu. Pokud neurãitost
procesního rozhodnutí soudu implikuje rÛz-
né interpretace jeho obsahu, nelze pfiijmout
tu, jeÏ je k tíÏi dotãen˘ch úãastníkÛ fiízení.

Vady Ïaloby
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23. Hmotnûprávní následky
vadné Ïaloby 

§ 42 odst. 4, § 43 odst. 1, 2, § 79 odst. 1
o. s. fi.

§ 37, § 112 obã. zák.

Pokud Ïaloba neobsahuje v‰echny zá-
konem stanovené náleÏitosti (§ 42 odst. 4,
§ 79 odst. 1 o. s. fi.) nebo je neurãitá ãi
nesrozumitelná, jde pfiesto o návrh, kte-
r˘ vyvolává zákonem pfiedpokládané
následky, vãetnû následkÛ hmotnûpráv-
ních, jako je napfiíklad stavení bûhu
promlãecí doby. Vady Ïaloby je v‰ak Ïa-
lobce povinen odstranit nejpozdûji do
doby stanovené v˘zvou soudu. Pokud
k nápravû Ïalobních vad nedojde, má se
za to, Ïe ke hmotnûprávnímu následku,
kter˘ byl s podáním Ïaloby spojen, ni-
kdy nedo‰lo (§ 112 obã. zák.).

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 6.
2003, sp. zn. II. ÚS 182/01

SbÚS 30/03, s. 431

Z odÛvodnûní:

Îalovaná provedla vyklizení konkrét-
ního pozemku, na nûmÏ mûl Ïalobce
uskladnûny své vûci. Îalobce tvrdil, Ïe
mu vyklizením byla zpÛsobena ‰koda ve
v˘‰i 48 600 Kã. Z toho dÛvodu podal dne
19. 8. 1998 Ïalobu, oznaãenou jako „blan-
ketní podání“, která obsahovala pouze ozna-
ãení úãastníkÛ, byla datována, podepsána
a bylo v ní uvedeno, Ïe se jedná o Ïalobu na
náhradu ‰kody ve v˘‰i 48 600 Kã. Své po-
dání následnû doplnil dne 21. 8. 1998. Îa-
lovaná ale vznesla bûhem fiízení námitku
promlãení, a navrhla proto zamítnutí Ïalo-
by. Námitku promlãení odÛvodnila tím, Ïe
konkrétní poÏadavek Ïalobce byl vymezen
aÏ v doplnûní Ïaloby ze dne 21. 8. 1998.

Promlãecí doba v‰ak uplynula jiÏ dne 20. 8.
1998.

Okresní soud námitce Ïalované vyho-
vûl a Ïalobu zamítl. V odÛvodnûní svého
rozhodnutí uvedl, Ïe neúplné podání ze
dne 19. 8. 1998 nemohlo mít hmotnû-
právní úãinky (stavûní promlãecí lhÛty),
neboÈ se jednalo o absolutnû neplatn˘
právní úkon. Následné doplnûní, které jiÏ
mûlo ve‰keré náleÏitosti ve smyslu § 42
odst. 4 a § 79 odst. 1 o. s. fi., ze dne 21. 8.
1998, bylo podáno aÏ po uplynutí dvou-
leté subjektivní promlãecí lhÛty (§ 106
odst. 1 obã. zák.). Odvolací soud rozsu-
dek jako vûcnû správn˘ potvrdil. Dovolá-
ní Ïalobkynû bylo jako nepfiípustné od-
mítnuto.

Ústavní stíÏnost Ïalobce byla shledána
za dÛvodnou. Ústavní soud uzavfiel, Ïe Ïa-
loba je úkonem uãinûn˘m podle o. s. fi.
a jako taková musí b˘t posuzována. Není
jistû vylouãeno, Ïe mÛÏe mít i následky
hmotnûprávní, coÏ ov‰em není dÛvodem
pro aplikaci ustanovení § 37 obã. zák. Ná-
leÏitosti Ïaloby je tfieba posuzovat striktnû
podle ustanovení § 42 odst. 4 a 79 odst. 1
o. s. fi. Pokud návrh neobsahuje v‰echny
náleÏitosti ãi je-li nesrozumiteln˘ nebo ne-
urãit ,̆ jde pfiesto o návrh, kter˘ vyvolává
pfiedpokládané následky (stavûní promlãe-
cí lhÛty). Je v‰ak nutno vady (pfiípadnû
k v˘zvû soudu) odstranit, neboÈ i obãansk˘
zákoník v citovaném ustanovení § 112 sta-
noví, Ïe ke stavûní lhÛty dochází pouze
tehdy, kdyÏ vûfiitel (Ïalobce) v fiízení fiádnû
pokraãuje. Citovaná zákonná podmínka by
nebyla splnûna, a Ïalobce by tedy v fiízení
fiádnû nepokraãoval teprve tehdy, kdyby
své podání neopravil ãi nedoplnil. K tako-
vému opomenutí v‰ak v projednávané vûci
nedo‰lo. Naopak, Ïalobce sám vady dva
dny po podání blanketní Ïaloby odstranil,
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a to i bez v˘zvy soudu. Pokud za dané si-
tuace dospûl krajsk˘ soud (resp. soud prv-
ního stupnû, jehoÏ závûry soud odvolací
pfievzal) k závûru, Ïe blanketní Ïaloba stû-
Ïovatele doruãená soudu dne 19. 8. 1998
není fiádn˘m uplatnûním práva, n˘brÏ ne-
urãit˘m právním úkonem ve smyslu § 37
obã. zák., povaÏuje jej Ústavní soud za
v˘sledek extrémní interpretace, jeÏ vy-
boãuje z mezí ústavnosti. Ústavní soud
podot˘ká, Ïe k uvedenému závûru o ne-
správnosti aplikace § 37 obã. zák. na pro-
cesní právní úkon, jímÏ Ïaloba je, dospûl
ostatnû v projednávané vûci i Nejvy‰‰í
soud.

24. Prekludující nárok uplatnûn˘
vadnou Ïalobou

§ 43 odst. 1, 2, § 79 odst. 1 o. s. fi.

Zachování Ïalobcova nároku je dáno
jiÏ pfii jeho uplatnûní u soudu v zákonné
lhÛtû. Proto soud musí naplnit svoji po-
uãovací povinnost, vãetnû pfiípadné v˘-
zvy podle § 43 odst. 1, 2 o. s. fi., smûfiují-
cí k odstranûní vad Ïaloby. Soud nemÛÏe
poukazovat na to, Ïe na odstranûní vad
podání zb˘vá nûkolik dnÛ a Ïe Ïalobci
jiÏ na v˘zvu ze strany soudu nemohou
vãas zareagovat.

Nález Ústavního soudu ze dne 13. 1.
1999, sp. zn. II. ÚS 105/97

SbÚS 13/99, s. 21

Poznámka: K v˘‰e uvedenému závû-
ru Ústavní soud dospûl v restituãní záleÏi-
tosti. Nicménû jeho závûr lze aplikovat i na
postup pfii odstraÀování takov˘ch Ïalob-
ních vad, které se t˘kají jin˘ch nárokÛ,
k jejichÏ uplatnûní musí dojít v zákonem
stanovené lhÛtû. 

25. V˘povûì jako souãást Ïaloby

§ 41 odst. 3, § 79 odst. 1 o. s. fi.
§ 45 odst. 1 obã. zák.

V˘povûì z nájmu bytu je jednostran-
n˘m hmotnûprávním úkonem, kter˘ ãiní
pronajímatel a kter˘ je adresován ná-
jemci. MÛÏe b˘t pojata do textu Ïaloby
o pfiivolení k v˘povûdi z nájmu bytu. Tím
v‰ak neztrácí povahu jednostranného
hmotnûprávního úkonu pronajímatele.
Proto musí b˘t v˘povûì, která je pojata
do Ïaloby, doruãena nikoli podle pfiedpisÛ
procesního práva, ale v souladu s pfiedpi-
sy práva hmotného. Musí se tedy dostat
do sféry dispozice Ïalovaného. Nelze ji
doruãit procesní fikcí.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
12. 5. 2005, sp. zn. 26 Cdo 1469/2004

ASPI JUD38302CZ

Z odÛvodnûní:

Okresní soud v pfiivolil k v˘povûdi
z nájmu konkrétního bytu, kterou dala Ïa-
lobkynû Ïalovan˘m – spoleãn˘m nájem-
cÛm bytu. K odvolání Ïalované Krajsk˘
soud zmûnil rozsudek soudu prvního stup-
nû tak, Ïe Ïalobu zamítl. Uãinil tak na zá-
kladû zji‰tûní, Ïe v˘povûì z nájmu bytu
(pojatá do Ïaloby) byla doruãena jen Ïalo-
vanému a nikoli i Ïalované. V˘povûì tedy
není zpÛsobilá platnû vyvolat zánik nájem-
ního vztahu, neboÈ nebyla doruãena obûma
spoleãn˘m nájemcÛm bytu.

Nejvy‰‰í soud k dovolání Ïalovaného
rozsudek odvolacího soudu zru‰il. Soud
prvního stupnû sice pochybil, Ïe v rozporu
s ustanovením § 79 odst. 3 vûty první o. s. fi.
nedoruãil Ïalobu do vlastních rukou Ïalo-
vané. Av‰ak oba Ïalovaní se seznámili
s obsahem Ïaloby nejpozdûji na poãátku
prvého jednání, protoÏe Ïaloba byla za je-
jich pfiítomnosti pfieãtena.

Následky podání vadného návrhu
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