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Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Víta Ludvy na téma Odůvodnění rozhodnutí 

jako  součást práva na spravedlivý proces. 

 

 

 

 

Práce mi byla předána 6.2. 2019 a má celkem 193 stran vlastního textu. 

Téma spravedlivého procesu je samo o sobě tématem velmi složitým a tedy stále vysoce 

aktuálním.  

Autor si zvolil jediný prvek této ústavní zásady a zúžil jej ještě, jak uvedl v úvodu, na sporné 

civilní řízení. 

Autorovi se podařilo na téměř 200 stranách textu využít poměrně velmi obsáhlé množství 

zdrojů užitých při tvorbě práce. Autor nepojal téma jen úzce, tj. pouze z hlediska tuzemské 

právní úpravy, ale záslužně jej srovnává s evropskou úpravou a velmi dobře obě oblasti 

komparuje. 

Autor plasticky ukazuje vývoj judikatury, zejména judikatury Ústavního soudu a porovnává 

často protichůdná odborná stanoviska v literatuře. Vždy se snaží zaujmout v případě 

konfrontace stanovisek a názorů zaujmout svůj dobře zdůvodněný názor. 

Práce je členěna do sedmi hlavních částí. Po přehledu historického vývoje s přiměřeným 

obsahem,  autor dále přistupuje k analýze vlastního tématu.  Nejprve srovnává místo práva na 

odůvodnění rozhodnutí ve světle zásady práva na spravedlivý proces , poté se zabývá 

odůvodněním meritorního a pro  procesního rozhodnutí. Samostatně se autor zabývá 

odůvodněním rozhodnutí odvolacího soudu. Šestá část se týká smyslu a účelu odůvodnění 

rozhodnutí. Konečné sedmá část se zabývá závazností odůvodnění. Závěr   práce je věcně 

kritický, přičemž úvahy de lege ferenda obsahují jednotlivé části práce, kde autor pracuje 

z návrhem věcného záměru nového procesního předpisu. 

K práci mám několik připomínek : 

- Určitě rozpaky ve mně budí text na straně 1 práce,  kde autor popisuje své zkušenosti 

s tvorbou odůvodnění, kdy mu tento úkol zadává soudce , která rozhodnutí vyhlásil či 

vydal. Pokud by tento postup soudce byl obvyklý a pravidelný, je poněkud v rozporu 

s obsahem náplně činnosti asistenta soudce, kdy jistě není žádoucí, aby asistent za 

„svého“ soudce tvořil rozhodnutí . Byl bych rád, kdyby mě autor vysvětlil uvedenou 

otázku při obhajobě. 

- Na straně 3 se mi nelíbí slovo „čtenář“, který má pochopit záměr autora. Těmito 

čtenáři jsou pouze pedagogové, kteří práce posuzuji. Širší čtenářskou obec si práce 

může získat v její možné další podobě, např. v podobě odborného článku. 

- Na straně 45 i na dalších místech práce se autor zabývá nesouladem mezi odůvodnění, 

popř. právním hodnocením a výrokem a kategoricky činí závěr, že takovýto stav činí 

vždy napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným a je důvod pro kasační postup  

odvolacího soudu. Autor vylučuje stav, kdy je výrok správný, byť postup soudu 
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prvního stupně , kdy správně nalezne skutek, ale aplikuje na něj jiné právní hodnocení, 

musí vždy vést k zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně ? Například soud prvního 

stupně rozhodne o tom, že plnění žalovaného bylo vadné, posoudí vznik smlouvy i 

reklamační úkony žalobce, ale neaplikuje občanský, ale nesprávně obchodní zákoník . 

- Na straně 50 autor uvádí, že v případě, kdy je o jednání pořízen zvukový záznam, což 

OSŘ předpokládá, je nutno pořídit písemný protokol. Jak známo  účastníci řízení 

obdrží za úplatu CD s nahrávkou úplného průběhu jednání. Nepokládal by autor 

takový procesní postup za dostatečný ? 

- Na straně 56 je užit pro doučení návrhu soudu výraz „napadne“. To je ale soudcovský 

slang, který, pokud není v úvozovkách, do rigorózní práce nepatří.    

- Na straně 59 sdílí autor názor, že plně postačí v odůvodnění vycházet jen ze stavu 

v době vyhlášení rozhodnutí s tím, že procesní vývoj, například vývoj petitu je možné 

ignorovat. Jenže soud se může dopustit hrubé vady, když rozhodne např. o připuštění 

změny petitu, či spíše o návrhu nerozhodne, i když je navržen. Tento postup sice 

vyplývá ze spisu, ale podle mého soudu by měl být popsán v rozhodnutí, 

- Na straně 67 uvádí autor, že měly být zachyceny v rozhodnutí i přednesy osob 

odlišných od účastníků řízení a jako příklad uvádí státní zastupitelství. Pominu-li 

insolvenční řízení, které není sporným řízení, nemá ve sporném řízení státní 

zastupitelství procesní postavení. 

- Jsem si vědom , že OSŘ užívá promiscue výraz důkazní prostředek a důkaz a činí tak i 

autor. Byť tento „nešvar“ má bohužel oporu v zákoně a soudy jej bez rozpaků aplikují, 

jedná se o dva pojmy s odlišným obsahem, o němž nemá smyslu v posudku psát. 

- Na straně 82 autor uvádí, že soud v rámci odůvodnění musí užít i závěry právní vědy. 

Jsem si vědom, že Ústavním soudem počínaje soudy cituji odbornou literaturu, což se 

mi ale hrubě nelíbí a myslím, že by k tomu soudy neměly být nuceny. 

 

Tolik připomínky k posudku. 

Práce je psána dobrým právním jazykem, jednotlivé její čísti na sebe logicky navazují a autor 

cituje v souladu s normou pro psaní rigorózní práce zdroje pro práci užité. 

V rámci obhajoby by autor mohl vyjádřit svůj názor na užití zásady obiter dictum 

v odůvodnění rozhodnutí. 

Přes uvedené drobné výtky pokládám práci za velmi zdařilou a doporučuji i k obhajobě. 

 

V Praze dne 1.3. 2019 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

                                                                                  

 


