Resumé
Diplomová práce se zabývá jedním ze zajišťovacích institutů občanského práva
procesního, který poskytuje dočasnou úpravu poměrů účastníků řízení nebo zajišťuje
možnost realizace výkonu rozhodnutí. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled
právní úpravy předběžného opatření v civilním řízení, které je využíváno v situacích,
jež vyžadují okamžité řešení ve smyslu zajištění práv a nelze vyčkávat až do rozhodnutí
ve věci samé. Práce je členěna do pěti kapitol.
V první kapitole se autorka věnuje institutu předběžného opatření obecně,
rozlišení předběžných opatření na předběžná opatření obecná a tzv. zvláštní. Závěr této
kapitoly je věnován podstatě předběžného opatření, kterou je předběžná a pouze
dočasná úprava poměrů mezi účastníky. Druhá kapitola se stručně zabývá vývojem
institutu předběžného opatření.
Třetí, zásadní kapitola práce je zaměřena na tzv. obecné předběžné opatření. Je
strukturována s respektováním uspořádání právní úpravy obsažené v občanském
soudním řádu. Člení se na třináct podkapitol. Prvních sedm podkapitol se zabývá
jednotlivými předpoklady řízení o předběžném opatření. Osmá podkapitola pojednává
o nařízení a náležitostech rozhodnutí o předběžném opatření. Další podkapitola je
věnována povinnostem, které lze předběžným opatřením uložit. Zde se také autorka
zabývala i následky, které s sebou nese nesplnění uložených povinností. Devátá a desátá
podkapitola se zabývá trváním a důvody ukončení trvání účinků předběžného opatření.
Další podkapitoly jsou věnovány zajištění náhrady škody způsobené předběžným
opatřením a opravným prostředkům.
Čtvrtá a pátá kapitola diplomové práce se zabývá předběžnými opatřeními, která
byla s účinností od 1.1.2014 vyčleněna z občanského soudního řádu do zákona
o zvláštních řízeních soudních. Pro tyto kapitoly autorka práce zvolila téměř identické
členění. V jejich úvodu se zabývala změnami, které u předběžného opatření ve věci
ochrany proti domácímu násilí a předběžného opatření upravujícího poměry dítěte
nastaly v důsledku přijetí zákona o zvláštních řízeních soudních a pokusila se zhodnotit
jejich přínos. Zbývající části těchto kapitol se soustředí na jednotlivá hlediska řízení
o návrhu na nařízení či vydání předběžného opatření a jejich případné problematické
oblasti, ke kterým autorka práce podává své úvahy k jejich řešení.

