
Odůvodnění rozhodnutí jako součást práva na spravedlivý proces 

Abstrakt  

Rigorózní práce se zabývá odůvodněním civilního soudního rozhodnutí. Vzhledem 

k tomu, že problematika civilních soudních rozhodnutí je velmi široká, je tato práce zaměřena 

toliko na odůvodnění rozhodnutí, která jsou vydávána ve sporném civilním řízení, a to pouze 

ve formě rozsudku a usnesení (meritorního i nemeritorního). Ze stejného důvodu je tato práce 

omezena i tím, že se zaměřuje výhradně na odůvodnění uvedených rozhodnutí, která jsou 

vydávána pouze soudy prvního stupně a soudy odvolacími. 

Těžiště práce tedy tvoří právní úprava odůvodnění rozsudku a usnesení zakotvená v 

občanském soudním řádu. V místech k tomu vhodných je tato právní úprava de lege 

lata komparována s možnou budoucí právní úpravou civilního procesu, kterou v současnosti 

obsahuje věcný záměr, jež je základem možné budoucí právní úpravy. Dále je nutno 

podotknout, že předmětná právní úprava je doplňována závěry, jež plynou z judikatury zejména 

Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a ESLP. V neposlední řadě je celá problematika 

odůvodnění rozhodnutí zasazena do kontextu práva na spravedlivý proces, neboť právo na 

odůvodnění rozhodnutí je jeho dílčí součástí. 

V úvodu rigorózní práce objasňuji svou motivaci, která mě vedla k výběru tématu 

a následně i k jeho zpracování. V úvodu jsou taktéž vymezeny cíle, které se budu snažit 

metodicky dosáhnout. Jsou zde také formulovány základní výzkumné otázky, kdy odpovědi 

(nejen) na tyto otázky jsou hledány v následujících částech práce. První část práce se věnuje 

nutnému historickému přehledu právní úpravy odůvodňování rozhodnutí, kdy je mapována 

právní úprava, která platila na dnešním území ČR v posledních 100 letech. Tato část práce má 

sloužit nejenom k tomu, aby byly zachyceny jednotlivé právní úpravy, ale především jde o to 

zjistit, zda je možné se z těchto historických úprav v něčem inspirovat i v dnešní době. 

Vzhledem k tomu, že odůvodnění rozhodnutí, respektive právo na odůvodnění rozhodnutí, je 

součástí práva na spravedlivý proces, je další část práce věnována výkladu o právu na 

spravedlivý proces. Úvod této části je věnován stručnému zamyšlení nad spravedlností, a to 

zejména z pohledu právního. Dále už je rozebíráno právo na spravedlivý proces, tak jak je 

upraveno v Listině, Úmluvě a Listině základních práv EU. Těžiště práce tvoří 3. a 4. část práce. 

Tyto části jsou zasvěceny odůvodnění meritorních i procesních rozhodnutí. Věnován je tak 

prostor odůvodnění rozsudku v obou jeho možných formách – ústní a písemné odůvodnění. 

Písemné odůvodnění rozsudku tvoří pomyslný střed práce. Značný prostor je tak poskytnut 



písemnému odůvodnění rozsudku v obou jeho podobách, kterými jsou tzv. plné odůvodnění 

podle § 157 odst. 2 věta první před středníkem o.s.ř. a odůvodnění zjednodušené podle § 157 

odst. 3 a 4 o.s.ř. Poukazuji zde na nosná místa této právní úpravy, ale i na místa, nad kterými 

jsou určité otazníky či i na místa, ve kterých praxe často chybuje. Velký prostor je věnován i 

procesním usnesením, která odůvodnění mít podle právní úpravy de lege lata vůbec mít 

nemusí. Aplikační praxe i odborná literatura považuje tuto část právní úpravy za značné 

problematickou, mnohdy vnímanou jako ústavně nonkonformní a rozpornou s čl. 6 Úmluvy. I 

z těchto důvodů se tomuto tématu věnuji podrobně. Vzhledem k tomu, že odůvodnění usnesení 

o (ne)schválení smíru má určitá specifika, je tomuto typu rozhodnutí zasvěcena zvláštní 

kapitola. Vzhledem k tomu, že rozhodování soudů odvolacích má určitá specifika oproti 

rozhodnutím soudů prvoinstančních, je odůvodnění rozhodnutí odvolacích soudů věnována 

vlastní 5. část práce. Nikoli malý prostor práce zabírá 6. část, která se věnuje smyslu a účelu 

odůvodnění a jeho jednotlivým významům. Vzhledem k tomu, že v relativně nedávné době 

vstoupil v účinnost ObčZ (1.1.2014), věnuji poslední 7. část práce vztahu § 13 ObčZ a 

odůvodnění rozhodnutí, neboť princip důvodného očekávání, že právní případ bude rozhodnut 

obdobně jako jiný podobný případ, který již byl rozhodnut, významným způsobem zvýšil 

důležitost odůvodnění. Práce je ukončena závěrem, jehož hlavním úkolem je odpovědět na 

položené výzkumné otázky a celkově se vypořádat s cíli práce vymezenými v úvodu. 

 


