
Základní otázky koncepce civilního procesu

Abstrakt

Práce se věnuje základním otázkám koncepce civilního procesu (nalézacího civilního 

soudního řízení sporného), a tak je vystavěn systém základních otázek koncepce civilního 

procesu, sloužící jako prizma pro hodnocení českého civilního procesu de lege lata i de lege 

ferenda. Tyto základní otázky jsou rozlišeny na základní otázky koncepce civilního procesu 

largo sensu a stricto sensu. Uplatňuje se deduktivní přístup, postup od obecnějšího (charakter 

soudobého demokratického právního státu a role civilního procesu v něm, pojem civilního 

procesu aj.) k jednotlivějšímu (charakter vztahu soudu a stran sporu, nástroje soudu aj.). 

Otázky postupně zužují prostor pro koncepce civilního procesu. Jsou rozlišeny tři obecné 

koncepce, a to koncepce liberální, sociální a kooperativní. Dále se rozlišují zvláštní koncepce, 

trendy, které nenahlížejí na vztah soudu a stran komplexně (koncepce založená na case  

managementu, koncepce založená na access to court, koncepce založená na elektronizaci a 

online courtu a koncepce založená na sbližování civilních procesů v Evropě a ve světě). Práce 

není ani historická, ani ahistorická, snaží se předkládat závěry pro tuto dobu a dávat podněty 

pro rekodifikaci civilního procesu v České republice. Cílem je zhodnotit koncepce civilního 

procesu, vybrat nejvhodnější a tímto prizmatem hodnotit český civilní proces a navrhnout pro 

něho závěry co do jeho koncepce. Původnost řešení spočívá především v analýze kooperativní 

koncepce civilního procesu, ve výběru sociální a kooperativní koncepce jako koncepcí 

v současné době nejvhodnější a v nabídce podnětů především z nich vycházejících. Práce je 

rozdělena, mimo úvodní a závěrečnou část, na tři větší části, v kterých jsou základní otázky 

koncepce civilního procesu položeny a zodpovězeny.

Úvod naznačuje jednotlivé základní otázky a systematiku práce. Uvedena je v něm 

použitá metoda výzkumu. Ten je prováděn jako výzkum právně-teoretický, jako výzkum 

základní, s použitím právní komparatistiky tam, kde se to ukazuje jako vhodné (srovnání 

především českého, ale i anglického, francouzského, německého, rakouského a slovenského 

civilního procesu, ale i nezávazných unifikačních dokumentů) a univerzalistických a 

transnacionálních úvah nad civilním procesem. Je rovněž uvedeno, že jsou použity zdroje 

především zahraniční, protože česká civilní procesualistika se tématu koncepce civilního 

procesu věnovala jen v omezené míře (především Josef Macur, nebo Petr Lavický). Vycházím 

tak z práci autorů zahraničních, a to především z Neila Andrewse, Loïca Cadiet, Walthera  

Habscheida, Johna Anthonyho Jolowicze, Waltera Rechbergera, Cornelise Hendrika van  

Rhee či Alana Uzelace.



První část analyzuje a systematizuje základní otázky koncepce civilního procesu largo 

sensu. Nejprve je pojednáno o pojmu civilního procesu a je navržena definice pojmu 

moderního civilního procesu stricto sensu. Následuje vymezení vztahu soukromého práva a 

civilního práva procesního, kde tato odvětví je třeba chápat jako vzájemně funkčně 

podmíněná, ale samostatná. V následující kapitole je analyzována role civilního procesu 

v soudobém demokratickém právním státě, a to s ohledem na právo na spravedlivý proces. 

Spravedlivý proces je conditio sine qua non jakékoli koncepce civilního procesu, ukazuje se, 

že z něho vyplývají konkrétní podněty pro obecné i zvláštní koncepce civilního procesu. 

Nakonec rozlišuji účely civilního procesu na spektru účelů začínající výlučným conflict-

resolution a končící výlučným policy-implementation. Jako nepřípustný odmítám účel 

civilního procesu spočívající ve výlučném policy-implementation. Prostor obecných koncepcí 

je v zásadě vymezen zbývajícími částmi spektra možných účelů civilního procesu. Rovněž je 

přijata teze, že civilní proces stojí na procedurální a diortické spravedlnosti.

V druhé části jsou postupně vymezeny a analyzovány obecné koncepce civilního 

procesu, a to koncepce liberální, koncepce sociální a koncepce kooperativní, co do jejich 

označení, původu, ústřední myšlenky a vztahu soudu a stran. Nakonec jsou jednotlivé obecné 

koncepce zhodnoceny a je vyzdvihnuta koncepce kooperativní, neboť se snaží překlenout 

dichotomii liberální-sociální, resp. dichotomii koncepce se slabým soudcem a koncepce se 

silným soudcem. Kooperativní koncepce stojí na představě, že civilní proces není ani 

(výlučnou) věcí stran, ani (výlučnou) věcí soudu. Proto rozlišuje jako vůdčí princip kooperaci 

(mezi soudem a stranami a mezi stranami navzájem), která má být nad to loajální, poctivá 

(zahrnuje implicite povinnost pravdivosti). Analýza a důkladné zhodnocení kooperativní 

koncepce v českém prostředí (a podněty z ní pro něj vycházející), pokud je mně známo, dosud 

neproběhlo, je tak zde učiněno poprvé. 

V následující části druhé části jsou dále rozlišeny zvláštní koncepce civilního procesu, 

které lze chápat též jako trendy, neboť jen dílčím způsobem vystihují vztah soudu a stran (na 

rozdíl od koncepcí obecných). Rozlišil jsem zvláštní koncepci založenou na case  

managementu, která staví na aktivním soudu a soudci. Rozlišuje se micro case management  

(zejména formální a materiální řízení sporu), ale též macro case management. Case  

management (soudem) má především zajistit rychlost a efektivitu poskytnutí ochrany právům. 

V další kapitole je pojednáno o zvláštní koncepci založené na access to court (zahrnující 

především právní pomoc, zavádění zvláštních řízení podle hodnoty či druhu sporu a podle 

plurality subjektů, včetně hromadných řízení). Tato koncepce tak stojí na umožnění širšího 

přístupu k soudu těm, kteří si to zpravidla ekonomicky nemohli dovolit, nebo se jim to 



nevyplatilo. Posiluje tak tato koncepce vůbec efektivní možnost vystupovat jako strana sporu. 

Dále jsem rozlišil koncepci založenou na elektronizaci a online courtu, která je podmíněna 

především technologickým vývojem a vybaveností soudů. Nakonec jsou analyzovány závěry 

vycházející ze sbližování civilních procesů v Evropě a ve světě. Rozlišena je dílčí 

harmonizace, avšak jsou především analyzovány aktuální návrhy Principles of Transnational  

Civil Procedure a (draft) European Rules of Civil Procedure. Tyto návrhy se hlásí ke 

kooperativní koncepci civilního procesu, k povinnosti poctivosti a též uplatňují požadavek na 

aktivního soudce a jeho case management, ale i aktivitu stran ve sporu.

V třetí části je prizmatem částí předcházejících (základní otázky koncepce civilního 

procesu largo sensu a stricto sensu) zkoumán český civilní proces, a to v kapitolách de lege  

lata a de lege ferenda. Primárně upozorňuji na odchylky českého civilního procesu od 

sociální koncepce civilního procesu (ale i koncepce kooperativní), a to s ohledem na zásadu 

dispoziční, zásadu projednací, povinnost pravdivosti a princip kooperace. De lege ferenda 

podávám podněty k diskusi o budoucnosti českého civilního procesu týkající se podnětů 

především z kooperativní koncepce civilního procesu. Dávám ke zvážení podněty akcentující 

kooperaci stran a jejich autonomii v civilním procesu (kupř. pomocí širší přípustnosti 

procesních smluv, zavedením povinnosti poctivosti v kooperaci). Dále dávám podněty 

týkající se dalšího zefektivňování civilního procesu (kupř. pomocí makrořízení sporů, 

zavedením dalších zvláštních řízení, online courtu).

Závěr především hodnotí význam kontextu základních otázek civilního procesu largo 

sensu pro obecné a zvláštní koncepce civilního procesu. Uvádí se, že koncepce civilního 

procesu, která je v dnešní době relevantní, je koncepce sociální a koncepce kooperativní. Je 

vysvětleno, že koncepce liberální, sociální a kooperativní lze, do jisté míry, chápat vývojově. 

Následující koncepce přebírá závěry koncepce předchozí, avšak je modifikuje a nad to přináší 

prvky nové. V soudobém moderním civilním procesu se tak uplatňuje princip dispoziční 

(ústřední mj. pro liberální koncepci), (modifikovaný) projednací princip (ústřední mj. pro 

sociální koncepci) a princip loajální (poctivé, dobrověrné) kooperace (ústřední pro 

kooperativní koncepci). Jako významný podnět do budoucna by, podle mého názoru, měla 

sloužit koncepce kooperativní.


