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např. datem narození, rodným číslem, adresou zaměstnavatele či místem podnikání.3 Obdobná objektivní pravidla platí i pro vymezení právnických osob.4 – Základní kritéria pro žalobní vymezení účastníka řízení jsou tedy objektivní povahy.5 Pokud žalobce účastníky řízení neoznačí podle právě uvedených pravidel,
soud postupem podle § 43 o. s. ř. žalobu jako neprojednatelnou odmítne.6
Výše popsaná objektivní pravidla pro označení
strany žalované se však neuplatní v případě, že žalobce
bez svého zavinění nemůže vlastními silami zjistit
bydliště žalovaného. Například proto, že se žalovaný
zdržuje na žalobci neznámé a pro něho nezjistitelné
adrese v cizině. V takovém specifickém případě musí
soud poskytnout žalobci součinnost potřebnou ke zjištění bydliště žalovaného. Chybějící bydliště podle aktuální judikatury dokonce nelze za daných okolností pokládat za vadu žaloby, pro kterou by bylo možné žalobu
odmítnout. 7
Ústavní soud naznačuje, že soud má při odstraňování nesrovnalostí týkajících se označení žalovaného
přihlížet k i tomu, kdo vystupuje na straně žalované.
Má-li podle skutkových okolností popsaných v žalobě
na straně žalované vystupovat stát a nikoli jeho organizační složka, kterou žalobce označil jako žalovaného,
nemá soudce řízení bez dalšího zastavovat s odůvodněním, že je žalován „nonsubjekt.“ Výše uvedené platí
zejména za situace, že žalobce žalovaného označil nesprávně z důvodu neznalosti nedávno přijaté právní
úpravy, která nově vymezuje, jak má být označen stát,
vystupuje-li v řízení jako účastník soukromoprávních
vztahů.8 – Naproti tomu Nejvyšší soud uzavírá, že označí-li žalobce za žalovaného organizační složku státu
namísto státu samotného, soud bez dalšího řízení zastaví. A to navzdory faktu, že žalobce zcela jistě nechtěl
svůj požadavek uplatnit vůči žalovanému, který nemá
způsobilost být účastníkem řízení.
Výše uvedený nesoulad mezi Nejvyšším a Ústavním
soudem týkající se žalobního nedopatření spočívajícího
v nesprávném označení účastníků vyplývá z rozdílného
přístupu zmíněných soudů k tomu, zda soudy mají přihlížet k nedostatku v žalobních tvrzeních, který je způsobem omylem či právní neznalostí na straně žalobce.
Zatímco Nejvyšší soud nezkoumá, z jakého důvodu do3

Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2007 sp. zn. 22
Cdo 122/2007.
4
Viz například rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo
186/2002 ze dne 20. 5. 2003.
5
Náležitosti týkající se označení účastníka řízení jsou ostatně
taxativně vymezeny přímo zákonem (§ 42 a § 79 o. s. ř.).
6
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2007 sp. zn. 22
Cdo 122/2007.
7
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2008 sp. zn. 22
Cdo 1655/2008.
8
Viz nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2004 sp. zn. IV.ÚS
22/03.

šlo k žalobní vadě, Ústavní soud se domnívá, že pochopitelná chyba (omyl) žalobce v tom, co chtěl procesním
podáním projevit, a reálným obsahem takového podání,
má soud vést ke zvláštnímu přístupu k žalobní vadě.
Závěr o tom, kdy je a kdy není na místě poučení
soudu ve smyslu § 5, případně podle § 43 odst. 1, 2
o. s. ř., je podle Ústavního soudu třeba činit v každém
jednotlivém případě podle konkrétně existujících okolností. Zejména s přihlédnutím k tomu, koho žalobce zamýšlel žalovat a zda je možno nesprávné označení žalovaného posoudit spíše jako omyl žalobcův.9 – Pohnutka žalobce, která byla příčnou žalobní nesrovnalosti, je tedy procesní skutečností, k níž je třeba přihlížet
a přizpůsobit jí další postup soudu.10 Ústavní soud tento
náhled zastává navzdory dikci ustanovení § 41 a násl.
o. s. ř., podle nichž soud procesní úkon účastníka posuzuje výhradně podle jeho obsahu. Zákon tedy nepočítá
s tím, že by soudce mohl přihlížet k případné neshodě
mezi procesním podáním a skutečným úmyslem jednajícího a k důvodům, které k takovému nedopatření vedly.11
Ani Nejvyšší soud však při posuzování vad spočívajícím v nesprávném označení účastníka řízení bez
ohledu na osobu žalobce a konkrétní okolnosti případu
není zcela důsledný. Uzavřel totiž, že za situace, kdy
žalobci nelze klást k tíži, že není schopen identifikovat
žalovaného, má soud projednat i takovou, co do identifikace žalovaných neurčitou žalobu. Nicméně musí být
zřejmé, že nejistota ohledně žalovaných bude v dohledné době (například na základě rozhodnutí v související
věci) překlenuta. Tak je tomu například tehdy, když žalobce nemůže identifikovat osoby, které mají vystupovat na straně žalované proto, že dosud probíhá dědické
řízení a prozatím není zjištěn okruh dědiců zemřelého
dlužníka. V takovém případě může věřitel podat žalobu
i vůči neznámým (a dosud blíže neoznačeným) dědicům
zemřelého.12

Nedostatek žaloby vyplývající z nepřesného
vylíčení skutku
Nikoli každý nedostatek ve vylíčení skutkových tvrzení je vadou žaloby v procesním smyslu. Za vadu žaloby lze pokládat jen takovou absenci nebo rozpornost
9

Viz nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 1995 sp. zn. IV.
ÚS 41/95.
10
Obdobně viz Nález Ústavního soudu ze dne 9.4. 2009 sp.
zn. III. ÚS 2690/08.
11
Takový postup je do jisté míry možný pouze při posuzování
právních následků hmotněprávních úkonů – viz např. § 35
odst. 2 o. z., § 37 odst. 1, § 49a o. z. Procesní předpisy však
žádnou obdobu těchto ustanovení nemají.
12
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008 sp. zn.
29 Odo 751/2006.
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ve skutkových vylíčeních, která znemožňuje posoudit,
zda nárok, jehož se žalobce domáhá, není zaměnitelný
s jiným možným požadavkem žalobce.13 Jestliže žalobce ve skutkových vylíčeních tyto tzv. rozhodující
skutkové okolnosti uvede, nelze žalobu odmítat. K podobnému závěru dospěla i česká procesní teorie.14
Možnost zaměnitelnosti skutkových vylíčení s jiným možným skutkem lze však posuzovat buď z pohledu účastníků, nebo z pohledu třetí osoby, která se vztahy mezi účastníky není blíže seznámena (soudce, exekutor apod.). − Skutek je z pohledu účastníků rozpoznatelný daleko lépe než z pohledu soudce. Nabízí se
tedy otázka, zda úplnost vylíčení tzv. rozhodujících
skutečností je třeba vnímat čistě objektivně (tedy
z pohledu soudu) nebo i subjektivně (z pohledu účastníků soudního řízení).15
Soudní praxe se zpravidla přiklání k objektivnímu
hledisku a uzavírá, že skutek je vylíčen dostatečně, pokud je nezaměnitelný i z pohledu osoby, která stojí vně
skutku.16 Nicméně z tohoto pravidla byly judikovány
výjimky. První z nich se týká situace, kdy žalobce svůj
požadavek opírá o dlouhodobé právní vztahy mezi ním
a žalovaným. − Dovozuje-li žalobce svůj požadavek
z pokračujícího typově shodného protiprávního jednání
žalovaného, pro účely skutkového vylíčení postačí,
když v žalobě uvede, jaké částky a za jaké období se po
žalovaném domáhá, a popíše skutkové znaky, které charakterizují toto dlouhodobé jednání žalovaného.17 Soudy jsou ke skutkovým vylíčením v žalobě benevolentnější i v případě, že žalobce se vůči žalovanému domáhá zaplacení bezdůvodného obohacení vzniklého protiprávním užíváním celého souboru věcí (například zařízení restaurace). V takovém případě postačí, pokud
věci, jejichž užíváním se měl žalobce bezdůvodně obohatit, budou popsány toliko jejich funkčním určením
a umístěním v době, za kterou se žalobce domáhá vydání bezdůvodného obohacení.18
Můžeme uzavřít, že za velmi výjimečných okolností
žalobce nemusí skutkové okolnosti popsat tak, aby bylo
i nezúčastněné osobě (soudu) zřejmé, o jaká zcela kon-

krétní fakta žalobce svůj požadavek opírá. Je tomu tak
tehdy, když po žalobci nelze vzhledem k povaze jeho
vztahů k žalovanému spravedlivě požadovat, aby skutek
vylíčil tak, aby byl nezaměnitelný s jiným. Zároveň
však musí platit, že obě strany sporu si musí být konkrétní podoby skutku vědomy a soud musí mít alespoň
rámcovou představu o tom, co má být předmětem důkazního zkoumání. Konkrétní představu o skutku (třeba
o tom, jaké konkrétní věci patřící žalobci žalovaný bez
právního důvodu užíval) si soud zpravidla učiní až během řízení.

13

19

Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2010 sp. zn.
30 Cdo 134/2008 nebo usnesení téhož soudu ze dne 31. 10.
2007 sp. zn. 32 Cdo 2382/2007.
14
Viz Štajgr, F. Materiální pravda v občanském soudním řízení. Praha: Orbis, 1954.
15
Srovnej například s viz Macur, J. Substancování skutkových tvrzení stran v civilním soudním řízení. Právní rozhledy
č. 9/1998.
16
Viz například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1.
2010 sp. zn. 30 Cdo 134/2008.
17
Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 6. 2007 sp. zn. 21
Cdo 2299/2006, usnesení téhož soudu ze dne 30. 10. 2008 sp.
zn. 32 Cdo 5057/2007 nebo usnesení téhož soudu ze dne
26. 2. 2009 sp. zn. 21 Cdo 1836/2008.
18
Viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2007 sp. zn.
28 Cdo 2692/2007.
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Relativně neurčitý žalobní petit
Jde-li o žalobní petit, i zde se procesní teorie
a soudní praxe shodnou na tom, že by měl být tzv. absolutně určitý. Tedy musí z něj vyplývat jednoznačná
povinnost, kterou lze bez pochybností vykonat třetí
osobou (exekutorem), jež není blíže informována o průběhu soudního řízení ani o původních právech a povinnostech mezi účastníky.19 Základní pravidlo pro vymezení žalobního petitu tedy také vychází z objektivního
principu, podle něhož nelze tolerovat jeho případnou
neurčitost nebo nesrozumitelnost. Právě proto kupříkladu žaloba na plnění (§ 80 písm. b) o. s. ř.) není přesná
a určitá, jestliže žalobce učiní výši finanční částky,
kterou po žalovaném žádá, závislou na úvaze soudu.
A to i za situace, kdy žalobce předem nemůže znát, jak
vysoké plnění mu bude přisouzeno, protože odvisí od
výsledku zkoumání znalcem.20
Ovšem ani pravidlo o absolutní (objektivní) určitosti
žalobního petitu není bezvýjimečné. Pro případ, že
soud rozhoduje o povinnosti žalovaného platit proměnlivé plnění v blíže neohraničené budoucnosti,
které má charakter dávky (jako je například úrok z prodlení, k němuž došlo v období od 28. 4. 2005 do 30. 6.
2010),21 má žalobce dovoleno svůj požadavek formulovat relativně neurčitým způsobem.22

Viz nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 1998 sp. zn. I. ÚS
233/97. Žalobní petit nemusí znít pouze na povinnost plnění,
je možno podat i tzv. určovací žalobu. I v takovém případě
však platí, že petit musí být tzv. absolutně určitý.
20
Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 8. 1993
sp. zn. 6 Cz 32/92.
21
Výši zákonného úroku z prodlení upravuje nařízení vlády
č. 142/1994 Sb. Proměnlivý úrok z prodlení byl navozen novelou tohoto nařízení č. 163/2005 Sb. a ukončen novelou
téhož předpisu č. 33/2010 Sb.
22
Viz stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2006 sp. zn.
Cpjn 202/2005.
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Zásadu absolutní určitosti žalobního petitu Nejvyšší
soud prolomil i za situace, kdy žalobce nemohl formulovat žalobní požadavek standardním způsobem jenom
proto, že listiny, jejichž zpřístupnění se domáhal, měl
ve své dispozici výhradně žalovaný. − Nejvyšší soud23
i Ústavní soud24 při posuzování výše uvedené problematiky dospěly ke stejnému závěru, že žalobní petit,
jímž menšinový spoluvlastník požaduje předložení vyúčtování z hospodaření za společnou věcí od většinového spoluvlastníka, je dostatečně určitý. Proto není
třeba jej dále konkretizovat výčtem listin, které mají být
žalobci předloženy. − Zatímco Ústavní soud argumentuje z procesního hlediska (po žalobci nelze spravedlivě
žádat, aby přesně označil listiny a informace, jejichž
poskytnutí se domáhá, protože je má v držení protistrana), Nejvyšší soud svůj závěr odůvodňuje hmotněprávně. Sděluje, že tzv. „účet“ hospodaření se společnou
věcí tvoří nedílný celek. Právě proto jej není třeba popsat skrze jeho jednotlivé části, postačí jeho generální
popis. Tedy skutkové sdělení, že se „účet“ má vztahovat k hospodaření s konkrétní věci v konkrétním období. Náhled Nejvyššího soudu je na první pohled poutavější. Nicméně neřeší problematiku informačního
deficitu žalobce, s nímž se při sepisu žaloby může potýkat, v celé jeho šíři. Naproti tomu Ústavní soud je
upřímnější a přiznává, že relativní neurčitost žalobního petitu znějícího na poskytnutí „účtu“ z hospodaření se společnou věcí je jediným východiskem, jak
zabezpečit průchod spravedlnosti, pokud nelze žalobní
petit formulovat přesněji, protože žalovaný zadržuje
informace nutné k podání bezvadné žaloby.25
Konečně je třeba zmínit situace, kdy je z jiného důvodu nereálné, aby žalobce povinnost, jejíhož naplnění
se domáhá, vymezil naprosto určitě. – Kupříkladu žalobce požaduje, aby došlo k vypořádání jeho společného jmění se žalovanou. Společné jmění přitom tvoří
celá řada věcí movitých, které jsou jen druhově určité
a jež účastníci nabyli během mnoha let trvání manželství. – Za takových okolností soud ani nikdo jiný nemůže žádat, aby žalobce veškeré věci, jež mají být vypořádány, identifikoval tak, aby byly nezaměnitelné
s jinými věcmi téhož druhu.26
23

Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2005 22 Cdo
492/2005.
24
Viz nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2010 sp. zn. III. ÚS
3137/2009, obdobně viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne
18.4. 2005 22 Cdo 492/2005.
25
Problematikou tzv. informačního deficitu se u nás zabývá
především Macur, J. v monografii Kompenzace informačního
deficitu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002.
26
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2002, sp. zn.
22 Cdo 1474/2002.

Žalobní nedostatky a jejich vztah
ke konkrétní procesní situaci
Ústavní soud uzavřel, že měřítko, jež soudy uplatňují při posuzování vad žaloby, může být ovlivněno
i dosavadním průběhem sporu a postojem (mírou
vstřícnosti), který soud zaujal k protistraně. − Při posuzování případných vad a nedostatků v procesních podáních účastníků musí soudy dodržet stejná kritéria vůči
oběma stranám sporu. Jestliže ve vztahu k jedné ze
stran postupují s větší měrou vstřícnosti, porušují princip rovnosti zbraní.27
I Nejvyšší soud, byť výjimečně, uzavírá, že vada
žaloby, kterou žalobce z objektivních důvodů nemůže
na samotném počátku řízení odstranit, nemusí být důvodem pro okamžité odmítnutí žaloby, lze-li očekávat,
že vada žaloby bude dodatečně v průběhu řízení (třeba
i za součinnosti soudu) odstraněna. – Jestliže žalobce
v žalobním petitu neuvede přesnou částku, jíž se vůči
žalovanému domáhá, jen proto, že v době podání žaloby nemá a ani z objektivních důvodů nemůže mít ani
rámcovou vědomost o výši svého nároku, soud by měl
žalobci poskytnout součinnost potřebnou k získání
obecného povědomí o výši nároku. Například tím, že na
základě žádosti žalobce vyzve žalovaného (nebo třetí
osobu) k předložení listin, z níž má výše nároku vyplývat. 28
Nedostatky žaloby týkající se jejích jednotlivých
částí (například neurčitého žalobního petitu) mohou být
kompenzovány rovněž výkladem ostatních částí žaloby29 nebo dokonce odkazem na listinné důkazy, které
žalobce k žalobě přiloží.30 Na žalobu je totiž třeba pohlížet jako na celek, žalobní nedostatky se proto v celkovém kontextu žalobcem označených skutečností
a důkazů mohou jevit jako nepodstatné. − Tento judikaturou aprobovaný postup soudů při posuzování žalobních nesrovnalostí má zamezit zbytečnému formalismu, který by vedl k nadměrnému odmítání žalob
a tedy i k odepření spravedlnosti.
27
Viz nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2006 sp. zn. IV.
ÚS 544/2005.
28
Viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 2008 sp. zn. 22
Cdo 3484/2007.
29
Viz nález Ústavního soudu ze dne 4. 7. 1996 sp. zn. III.ÚS
80/96 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2003 sp.
zn. 29 Odo 43/2003.
30
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2006 sp. zn.
33 Odo 1370/2004.
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Závěry
Někteří čeští procesualisté upozorňují na to, že určitost žalobního petitu (a žaloby jako celku) je relativní
a závisí na druhu v žalobě vymezeného vztahu a na
typu plnění, které žalobce po žalovaném požaduje.31
Jiní tvrdí, že petit buď určitý je, nebo není, o stupni
jeho určitosti tedy nemá význam hovořit.32 Autor tohoto
článku se na základě analýzy aktuální judikatury ztotožňuje s první názorovou skupinou, neboť při posuzování nezbytné míry určitosti žaloby české soudy přihlížejí k povaze právního vztahu, který je předmětem skutkových vylíčení, k situaci účastníků, která
existuje v době podání žaloby, jakož i k procesní situaci, jež vznikla během soudního řízení.
Určitost a srozumitelnost žaloby je podle soudobé
judikatury možné pojímat ve dvou rovinách. Prvou rovinou je, zda je žaloba určitá a srozumitelná pro účastníky právního vztahu, jichž se týká. Druhou rovinou je,
zda je žaloba určitá a srozumitelná i pro třetí osoby,
které stojí vně vztahu, který je předmětem žaloby. −
Tyto dva typy určitosti žalobního petitu (objektivní
a subjektivní určitost žaloby) spolu nemusí splývat.
Ve specifických případech soud pokládá žalobu za
projednatelnou, i když by z objektivního hlediska neobstála.
Za normálních okolností soudy vycházejí z premisy,
že označení účastníků, skutková vylíčení i žalobní petit
by měly být tzv. objektivně určité, tedy naprosto zřejmé
nejen účastníkům, ale i soudu (tedy subjektu, který stojí
mimo posuzovaný právní vztah). Ve výjimečných případech však postačí, je-li žaloba do všech detailů
zřejmá pouze účastníkům právního vztahu, který je soudem posuzován. Je tomu tak například v případě žaloby
o vydání konkrétního obrazu, který žalobce nemůže
přesně popsat, protože jej má k dispozici žalovaný. Dalším příkladem je řízení o vypořádání společného jmění
manželů, v němž rovněž nelze po stranách spravedlivě
požadovat, aby v rámci petitu individualizovaly věci,
které lze určit pouze druhově (např. kuchyňská linka,
židle, stůl apod.).
Lze namítat, že rozvolnění objektivních kritérií,
na jejichž základě soud má posuzovat, zda žaloba je či
není projednatelná, zvyšuje právní nejistotu stran řízení. Nelze totiž předem bez pochybností určit, zda
soudce konkrétní žalobu, jež vykazuje nedostatky, projedná nebo odmítne. Jestliže by však soudy za každých
okolností a bez dalšího odmítaly jakoukoli žalobu, jejíž
text vzbuzuje pochybnosti o její projednatelnosti, mohlo
31
Viz Šťastný, M. Civilní žaloba v právu československém
Praha: Knihovna sborníku věd právních a státních, 1934.
32
Winterová, A. Žaloba v občanském právu procesním. Praha: ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, 1979, s. 35–36.
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by dojít k porušení práva na spravedlivý proces.33 Tak
by tomu bylo například v případě, kdy žalobce nemůže
v okamžiku podání žaloby formulovat rozhodující skutkové okolnosti nebo materiálně vykonatelný žalobní
petit proto, že podstatné informace zadržuje žalovaný.
Střet těchto dvou koncepcí (tedy koncepce objektivního a subjektivního přístupu k posuzování projednatelnosti žaloby) souvisí s dvojím možným vnímáním spravedlnosti. − Podle Aristotela lze spravedlnost pojímat
jednak v objektivním (komutativním) smyslu, jednak
v distributivním (přerozdělovacím a tedy do jisté míry
subjektivním) smyslu. Aristotelés v podstatě sděluje,
že základem každé spravedlnosti je řád, tedy souhrn
objektivních pravidel, která se uplatní za každé situace
a vůči každému. Bezvýjimečné lpění na nepřekročitelných pravidlech však může být v konkrétní situaci nespravedlivé. Proto lze tzv. procesní spravedlnost chápat
jako jednání arbitra, které sice vychází z obecných
a předem daných pravidel spravedlnosti, ale zároveň
i vytváří vlastní (specifickou) spravedlnost, která je přiléhavá posuzované situaci. − „Pokud se týká různých
jednání, mají sice obecné výroky (důvody) širší platnost, ale ty o jednotlivém jsou pravdivější.“34
Aristotelovo pojetí spravedlnosti jako pojmu, který
sice vychází z obecně (objektivně) platných zásad, je
třeba využít i při posuzování toho, zda soud má s ohledem na konkrétní okolnosti případu, vzhledem k účastníkům a nastalou procesní situaci projednat i takovou
žalobu, kterou by za běžných okolností pro její vady
neprojednal. Soud by neměl lpět na důsledném odstranění vad žaloby především v těchto situacích:
a) Informace, jež jsou nutné k podání formálně bezvadné žaloby, si žalobce nemůže vlastními silami
opatřit. Například proto, že je svévolně zadržuje
žalovaný.
b) Existují subjekty, jež sice mají během soudního
řízení formálně rovnoprávné postavení s ostatními
účastníky, avšak de facto tomu tak není.35 Například stát (Česká republika) si svým vlastním úkonem (přijetím zákona) určuje, jak má být v případě
sporu, který vůči němu bude veden, označen. Právní předpis, který účastníku ukládá, jak přesně má
žalovaný stát označit, se může relativně často měnit. Tím se zvyšuje riziko, že žalobce stát označí
nesprávně, a proto se žalobou neuspěje. – Soudy
v takovém případě musí kompenzovat deficit rov33

Právo na spravedlivý proces je podle Ústavního soudu nejpodstatnější zásadou soudního řízení, která prozařuje do všech
ustanovení upravujících soudní řízení. Srovnej například s nálezy tohoto soudu ze dne 10. 7. 2008 sp. zn. II. ÚS 2742/2007
nebo ze dne 15. 1. 1998 sp. zn. III. ÚS 118/97.
34
Aristotelés, Etika Nikomachova. Praha: Rezek, 1996, 1107a
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ASPI Publishing, 2004, s. 278−279.
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noprávnosti mezi procesními subjekty, třeba i za
cenu toho, že budou benevolentnější při posuzování
nesrovnalostí v podání, jež uskutečnila slabší strana
sporu.
c) Za určitých okolností nelze po žalobci s ohledem
na rozsah, složitost nebo dlouhodobost právních
vztahů mezi účastníky žádat, aby v žalobě uvedl
veškeré právní skutečnosti, o které opírá svůj požadavek, ani to, aby přesně popsal, čeho se vůči protistraně domáhá. Proto soudy nikoli vždy trvají na
tom, aby byl skutek vylíčen tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným, nebo aby žalobce popsal věc, které se
domáhá, tak, aby její totožnost byla nepochybná
i pro osoby, které stojí mimo rámec projednávaného právního vztahu. Za takových okolností soudy
věcně projednají i žalobu, která by za normálních
okolností neobstála. Tak je tomu například u požadavku na plnění z rámcové smlouvy nebo požadavku na vypořádání většího množství věcí, které je
žalobce schopen určit jen druhově.
d) Soudní řízení je procesem, v jehož průběhu se soud
musí ke všem účastníkům chovat se stejnou procesní vstřícností. Během konkrétního řízení se
může přihodit, že některému z účastníků vyšel
vstříc více, než je obvyklé. – Poskytl-li soud žalovanému nadstandardní prostor, aby mohl prezentovat svá procesní stanoviska a obrany, musí být
stejně vstřícný i ve vztahu žalobci. To se týká i případného poskytování součinnosti při odstraňování
vad žaloby.
K výše uvedeným výjimkám je třeba přistupovat
s nejvyšší mírou obezřetnosti, neboť neslouží ke
zpochybnění žalobcovy povinnosti podat formálně
bezvadnou žalobu. Výjimky, při jejichž naplnění může
soud projednat žalobu, kterou by za normálních okolností odmítal, zásadu objektivního pojímání žaloby doplňují, nikoli vyvracejí. Stejně tak jako zásada distributivní spravedlnosti spíše doplňuje základní zásadu spravedlnosti komutativní.36 – Každý právní systém je založen na základních obecně závazných pravidlech, jež se
neuplatní pouze s ohledem na výjimečné okolnosti posuzovaného případu.
Zároveň je nutno podotknout, že každá žaloba musí
být určitá alespoň do té míry, aby bylo zřejmé, jaké
právní skutečnosti mají být alespoň rámcově předmětem řízení a zda výsledkem projednání záležitosti může
být uložení povinnosti (nebo konstituování nebo deklarování vztahu), o nichž soud má pravomoc rozhodnout.
Z textu žaloby jako celku také musí vyplývat, že případná nejasnost ohledně toho, kdo má vystupovat na
straně žalované, bude během řízení odstraněna. Například tím, že se dodatečně (na základě výsledku dědic-

kého řízení) stane zřejmým, které konkrétní osoby odpovídají za závazek, jenž původně náležel zesnulému.

Resumé
Autor článku se zamýšlí nad tím, zda a do jaké míry
soudy přihlížejí ke specifickým okolnostem případu,
posuzují-li, zda má být žaloba odmítnuta pro její vady.
Prvotně vychází z aktuální judikatury Nejvyššího
a Ústavního soudu. Zároveň tuto judikaturu poměřuje
s názory předních českých procesualistů. Uzavírá, že
naše soudy na vady žaloby pohlížejí především z objektivního hlediska, aniž by braly ohled na to, z jakého
důvodu je žaloba vadná. Nicméně ve výjimečných případech, kdy žalobci nelze klást vady žaloby za vinu, je
možné projednat i takovou žalobu, která by byla za normálních okolností odmítnuta. Tentýž výjimečný postup
přichází v úvahu i v případě, že soud musí kompenzovat deficit rovnoprávnosti mezi procesními subjekty
nebo pokud s ohledem na rozsah, složitost nebo dlouhodobost právních vztahů mezi účastníky nelze žádat, aby
byly v žalobě popsány veškeré rozhodující právní skutečnosti, o které žalobce svůj nárok opírá.

Summary
The author of the article analyses if and to what
extent the courts take into consideration the circumstances of the given case and if they judge whether the legal
action should be denied for its imperfections. Primarily
he takes into account the up-to-date judicature of the
Supreme Court and of the Constitutional Court. He
measures the judicature with the opinion of the prominent Czech processualists at the same time. He comes
to the conclusion that our courts, as far as the imperfections of the legal action are concerned, prefer the
objective point of view without taking into consideration the reason of the imperfection. Never the less in the
exceptional cases, when the imperfections of the legal
action can not be laid to the plantiff´s charge, it is
possible to deal with the legal action which should be
denied under standard circumstances. The same extraordinary action comes into question in the case that the
court must compensate the deficit of the equality
between the procedural subjects or if with regard to the
extent, complication or long-term lasting of the legal
relationships between the participants, it is not possible
to call for having all the relevant legal facts being
described in the legal action.
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Srovnej s nálezem Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2010 sp.
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