
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce jsou právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

vydávaných v občanském soudním řízení. Jejím hlavním cílem je poskytnout čtenáři 

podrobný,  ale  zároveň  srozumitelný  rozbor  účinků,  které  s těmito  instituty  spojuje  zákon, 

jejich rolí v procesu ochrany soukromých subjektivních práv a vzájemných vztahů. Cílem této 

diplomové práce je v neposlední řadě kritická konfrontace platné právní úpravy 

s pojmoslovím, které česká procesní nauka užívá k označení účinků právní moci. 

Přestože instituty právní moci a vykonatelnosti spolu úzce souvisí, je o nich s ohledem 

na  jejich  zásadní  nezávislost  pojednáno  zvlášť.  Nejprve  bude  pojednáno  o  právní  moci  a 

posléze o vykonatelnosti. Diplomová práce se dělí do celkem pěti kapitol, které se dále člení 

na oddíly a pododdíly. 

První  kapitola  diplomové  práce  obsahuje  stručný  rozbor  relevantních  mechanismů 

římského civilního procesu, jehož význam pro dnešní institut právní moci nelze podceňovat. 

Tento  rozbor  by  měl  přispět  ke  snazšímu  pochopení  jeho  podstaty  a  funkce  v moderním 

civilním procesu. Při jeho příležitosti bude stručně pojednáno rovněž o materiální a procesní 

teorii právní moci. 

V druhé  kapitole  se  budu  zabývat  problematikou  formální  právní  moci  a  konečnosti 

pravomocného  rozhodnutí.  Mým  hlavním  cílem  bude  vymezení  jejich  skutečné  povahy, 

ohledně níž nepanuje v procesní teorii úplná shoda a jejíž správné uchopení je předpokladem 

pro vymezení materiální právní moci, respektive jejich účinků tak, jak  je o nich pojednáno 

v kapitolách  třetí  a  čtvrté.  Samostatný  výklad  v rámci  druhé  kapitoly  věnuji  rovněž  vlivu, 

který  má  na  právní  moc  rozhodnutí  uplatnění  řádného  opravného  prostředku,  specifikům 

rozsudků částečných a mezitímních a konečně doložce o právní moci. 

Kapitoly třetí a čtvrtá pojednávají o materiální právní moci, respektive jejich 

jednotlivých  účincích,  mezi  které  řadíme  závaznost  a  neměnitelnost.  V těchto  kapitolách 

rozeberu  zejména  předpoklady  jejich  uplatnění,  jejich  povahu  a  roli  v procesu  ochrany 

soukromých  subjektivních  práv.  Závaznost  a  nezměnitelnost  pravomocného  rozhodnutí  se 

v neposlední řadě pokusím zejména prostřednictvím jejich subjektivních a objektivních mezí 

pozitivně  vymezit.  Oba  tyto  účinky  v neposlední  řadě  komparuji  s vlastnostmi  rozhodnutí, 

které za účinky právní moci považovat nelze. 



Pátou, tedy závěrečná kapitolu konečně věnuji vykonatelnosti rozhodnutí. V rámci této 

kapitoly  se  zabývám  na  prvním  místě  vztahem  právní  moci  a  vykonatelnosti.  Samostatné 

oddíly  pak  budou  věnovány  formální  a  materiální  vykonatelnosti.  Závěrem  bude  pozornost 

věnována problematice předběžné vykonatelnosti rozsudků a odkladu vykonatelnosti. 

 

Klíčová slova: právní moc, vykonatelnost, občanské soudní řízení 

 


	Snímek 1
	Snímek 2

