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Autorka výběrem tématu práce na sebe vzala nelehký úkol. Vybrala si jako téma předběžná 

opatření, kdy téma zúžila na sporné řízení. Souhlasím s autorkou , že rozšíření tématu ještě na 

předběžná opatření v nesporném řízení by znamenalo rozšíření práce, ale zejména zúžení 

autorčiných podrobných analýz, což by kvalitě práce neprospělo. 

Téma pokládám za vysoce aktuální a je vidno, že autorka čerpala nejen ze svých velmi dobrých 

teoretických znalostí, ale i z praktických zkušeností na soudu. Detaily práce odkazující 

v podrobnostech například na jednací řád soudu či kancelářský řád, kvalitu práce nijak 

nesnižují, ba naopak svědčí o tom, že autorka promítá své vysvětlující závěry do narativních 

příkladů. 

Práce je členěna do šesti hlavních částí. První dvě části úměrným způsobem, tj. nikoliv na úkor 

dalších částí, hodnotí historický vývoj vybraného procesního institutu. V části třetí se autorka 

podrobně zabývá vlastním tématem, vymezení soudní pravomoci a účastníků řízení až po řízení 

o opravných prostředcích a otázku náhrady škody způsobené usnesením o předběžném opatření. 

Jako velice cennou  hodnotím zejména čtvrtou část práce věnovanou souladu řízení o 

předběžných opatřením s ústavně zaručeným právem účastníků řízení na spravedlivý  proces. 

Část pátá vhodným a stručným způsobem srovnává právní úpravu předběžných opatření v SRN 

a na Slovensku. Šestá , závěrečná část práce, se zabývá úvahami de lege ferenda , a to na bázi 

věcného záměru nové úpravy občanského soudního řízení. 

Jednotlivé části práce na sebe velmi logicky navazují a tvoří kompaktní velmi dobře čtivý celek, 

psaný dobrým  právním jazykem. 

Z poměrně rozsáhlého textu práce mě zaujaly zejména tyto části : 

- Souhlasím s výkladem autorky na str. 31 a 32 , že  usnesení soudu ukládajícího v 

předběžném opatření povinnost do určité lhůty žalobu i v případě rozhodčí smlouvy či 

doložky , je tato povinnost splněna podáním žaloby u rozhodce.  



- Stejně tak se ztotožňuji s názorem na str. 33 a 34, že předchozí zamítnutí předběžného 

opatření usnesením soudu nebrání zásadně podání dalšího návrh, tedy nejedná se o věc 

pravomocně rozhodnutou. 

- Úvahy autorky na str. 35 o možné záměně účastníků či o vstupu vedlejších účastníků 

však pokládám prakticky za nemožné s ohledem na lhůtu pro vydání usnesení o 

předběžném opatření. 

- Dost dobře nerozumím citovanému názoru na str. 38, že u sporu o náhradu škody 

v podstatě předběžné opatření nemá své místo ? 

- Na str. 63 nerozumím citaci, kde je uvedeno, že soud rozhodne o návrhu na předběžné 

opatření meritorně usnesením, neboť se nejedná o rozhodnutí ve věci samé. Bohužel je 

citováno usnesení NS. 

- Na str. 71 se ztotožňuji s názorem autorky, že lhůta stanovená usnesením o předběžném 

opatření pro podání návrhu k soudu je hmotněprávní, již proto, že k jejímu splnění je 

zapotřebí, aby návrh byl soudu doručen. 

- Rovně v souladu s autorkou na str. 90 vylučují souběh odpovědnosti státu a 

navrhovatele za vzniklou škodu. Opačný názor by popřel princip odpovědnosti státu za 

škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem. 

K práci nemám kritické podrobné připomínky. V rámci obhajoby by autorka měla sdělit názor, 

co by z hlediska možné budoucí právní úpravy předběžného opatření pokládala ze svého 

hlediska ze nejdůležitější- viz úvahy se lege ferenda v části šesté. 

Práci jako velmi dobrou doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 22.10. 2019 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 

 

 

 

 


