
 

Příprava jednání v civilním procesu 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou jednání v civilním procesu, jejímž cílem je 

co nejrychlejší projednání a rozhodnutí konkrétních případů, a to zpravidla při jediném jednání. 

Zároveň rozhodnutí vydaná v návaznosti na přípravu jednání musí odpovídat právu na soudní 

ochranu a spravedlivý proces. 

První kapitola této diplomové práce se věnuje definování účelu a cíle přípravy jednání 

v civilním procesu a nastiňuje případné rozdíly ve sporných a nesporných řízení. Druhá kapitola 

pak shrnuje historický vývoj přípravy jednání na našem území od jejích počátků ve středověku 

až po platnou právní úpravu. Následně je třetí kapitola věnována základním principům a 

zásadám, na nichž je postaven civilní proces, potažmo příprava jednání. Těžištěm práce je 

kapitola čtvrtá, v níž jsou podrobně analyzovány jednotlivé postupy a instituty přípravy jednání 

v civilním procesu. Nejprve je pozornost soustředěna na zkoumání návrhu na zahájení řízení, 

naplnění procesních podmínek a splnění poplatkové povinnosti. Poté jsou detailně rozebrány 

jednotlivé instituty přípravy jednání, tedy výzva k odstranění vad podání, prostá výzva, 

kvalifikovaná výzva, přípravné jednání a jiný soudní rok. V páté kapitole je česká právní úprava 

porovnána s platnou právní úpravou Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. 

Kapitola šestá se následně zabývá ústavní konformitou rozsudku pro uznání vydaného na 

základě fikce uznání, jenž je neodmyslitelně spjat s některými instituty přípravy jednání. Tuto 

práci uzavírá kapitola sedmá, která se věnuje Věcnému záměru civilního řádu soudního jakožto 

základnímu dokumentu pro budoucí právní úpravu civilního procesu a návrhům de lege 

ferenda. 

Cílem této diplomové práce je nejen poskytnout ucelený výklad přípravy jednání 

v civilním procesu, ale rovněž posoudit, zda postupy a instituty přípravy jednání v civilním 

procesu efektivně slouží k naplňování cíle přípravy jednání, jsou zároveň legitimními 

prostředky k dosažení takového cíle a odpovídají požadavku spravedlivého projednání a 

rozhodnutí v tom kterém případě. 
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