
Jednání v civilním řízení – Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá průběhem jednání od jeho nařízení, přes zahájení až ke 

skončení a vydání rozhodnutí ve věci samé, jelikož pouze správně proběhlé jednání je zárukou 

spravedlivého a úplného projednání věci bez průtahů. Zároveň je v práci věnována pozornost 

zásadám, které se týkají jednání a jejichž dodržováním je zajištěno právo účastníků na 

spravedlivý proces. Práce se bude zabývat průběhem jednání jak v řízeních sporných, tak i 

v řízeních nesporných.  

V první kapitole je definován pojem civilního řízení a pojem jednání. Dále je uvedeno, 

kým je jednání řízeno. Druhá kapitola pojednává o zásadách jednání, které jsou součástí práva 

na spravedlivý proces. Jedná se o zásadu veřejnosti, ústnosti a přímosti. U zásady veřejnosti je 

jistý prostor věnován důvodům, pro které je možné z jednání zcela nebo částečně vyloučit 

veřejnost. Kapitola se rovněž zabývá možnostmi k zabezpečení důstojného a nerušeného 

průběhu jednání, včetně způsobů a omezení pořizování zvukových a obrazových záznamů a 

přenosů z jednání. Nejdelší a nejobsáhlejší kapitolou v práci je kapitola třetí, v níž jsou 

podrobně analyzovány jednotlivé částí jednání ve sporném řízení, a to od nařízení jednání 

(včetně specifikace důvodů, pro které není nutné jednání nařizovat). Dále jsou zde uvedeny 

náležitosti předvolání a jeho doručení a postup po nařízení jednání do jeho zahájení. Práce se 

také věnuje zahájení jednání a jeho průběhu (včetně přednesu žalobních návrhů, poučení osob, 

koncentrace řízení, dokazování a dalších úkonů), až po skončení jednání a vyhlášení rozhodnutí 

ve věci samé. Pozornost je věnována také odročení jednání. V kapitole druhé a třetí je 

srovnávána současná právní úprava, obsažená v OSŘ, s navrhovanou změnou, upravenou ve 

Věcném záměru civilního řádu soudního. Poslední kapitola je zaměřena pouze na rozdíly 

v průběhu jednání v řízeních nesporných, jelikož větší část jednání probíhá, jak v řízeních 

sporných, tak nesporných, podobně.  
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