
Abstrakt  

Odvolanie v civilnom procese 

  

 Tak ako v bežnom živote, tak aj pri rozhodovacej činnosti súdu môže dochádzať 

k pochybeniam, ktoré sa nedajú nikdy vylúčiť. Vydané rozhodnutie môže trpieť vadami, 

ktoré môžu mať rôzne charaktery alebo dané rozhodnutie nemusí trpieť žiadnou vadou, 

ale účastník ho považuje za vadné z dôvodu nepriaznivosti. Z toho dôvodu občiansky 

civilný proces obsahuje inštitúty, ktoré môžu docieliť zmenu vydaného rozhodnutia 

alebo jeho zrušenie. Tieto inštitúty sa nazývajú opravné prostriedky a delia sa na riadne 

a mimoriadne, podľa toho či smerujú proti rozhodnutiu, ktoré už nadobudlo 

právoplatnosť.  

  

 Cieľom diplomovej práce je sa zamerať na súčasnú právnu úpravu inštitútu 

odvolania s dôrazom na sporové konanie. Túto tému som si vybral z dôvodu, že sa 

jedná o jediný riadny opravný prostriedok obsiahnutý v českom civilnom procese 

a preto je najviac používaný v praxi a  mám možnosť sa s ním stretnúť aj v práci.  

 

 Jadrom úpravy inštitútu odvolania je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ktorý upravuje odvolanie v sporovom konaní a subsidiárne sa použije aj v nesporových 

konaniach. Úprava nesporových konaní je obsiahnutá v zákone č. 292/2013 Sb., o 

zvláštních řízeních soudních, kde sú upravené odchylky odvolania v nesporových 

konaniach.  

 

 Táto diplomová práca je rozdelená do deviatich kapitol, pri čom každá kapitola 

sa zameriava na odlišnú časť inštitútu odvolania. Práca sa skladá prevažne 

z teoretického vymedzenia inštitútu odvolania v civilnom procese, s dôrazom na 

význam súdnej praxe a aplikácie práva.  

  

 V diplomovej práci je obsiahnutý priebeh odvolacieho konania od podania 

odvolania u súdu prvého stupňa až po rozhodnutie odvolacieho súdu. Vzhľadom 

k tomu, že česká právna úprava odvolania je založená na apelačnom princípe odvolací 

súd môže napadnuté rozhodnutie potvrdiť, zmeniť a zrušiť, pričom následne môže sám 



vydať nové rozhodnutie alebo danú vec vráti súdu prvého stupňa k prejednaniu 

a vydaniu nového rozhodnutia vo veci.  

 

 Okrem úpravy odvolania v českom civilnom práve obsahuje diplomová práca aj 

porovnanie so zmenenou slovenskou úpravou obecne procesu a hlavne riadnych 

opravných prostriedkov a novozavedeného inštitútu procesnej obrany.  

 

 Rovnako som sa snažil v tejto záverečnej práci venovať nedostatkom českej 

úprave pri inštitúte odvolania a navrhnúť možné zmeny v novom pripravovanom 

procesnom kódexe.  


