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1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Institut předběžného opatření je institutem poměrně starým, který ale doznal po roce 1989 dosti 

značného rozšíření, zejména ve sporném řízení. Totéž se ale týká i řízení nesporného, kdy došlo 

po činnosti občanského zákoníku k vytvoření samostatného zákona a k přesunu nesporné 

agendy ze sporného řízení do  tohoto zákona. Zdálo by se na první pohled, že předběžná 

opatření jsou institutem zavedeným a většinou i bezproblémovým. Opak je ale pravdou, o čemž 

svědčí řada novelizací obou procesních zákonů . Autor se na poměrně veliké ploše pokusil 

zmapovat vzniklé a vznikající problémy, což vyžaduje poměrně detailní znalosti vybrané 

matérie. Autor je v řadě případů věcně kritický a přichází s legislativními návrhy. Za všech 

těchto hlediska pokládám téma za aktuální. 

 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody: 

Autor postupuje  metodou syntézy a analýze a dále komparuje možnost aplikace obou 

procesních předpisů. To se neobejde bez detailních teoretických znalostí s užitím aktuální 

judikatury. Z tohoto hlediska hodnotím téma jako dosti náročné, tedy není jen popisem právní 

matérie, ale je především analýzou  konkrétními výstupy. 

 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce se člení, vynecháme-li úvod a závěr, do 3 hlavních částí. V první části se autor zabývá 

podstatou institutu a zkoumá jeho právní úpravu před 1.1. 2014 a po tomto datu. 

V části druhé autor zkoumá samotné řízení podle občanského soudního řádu. Postupuje logicky 

počínaje vymezením účastníků řízení, zkoumá otázku návrhu na předběžné opatření, úskalí 

spojená s rozhodováním o návrhu a další fáze řízení včetně závaznosti a vykonatelnosti 

usnesení o předběžné opatření, opravné řízení i otázku opravných prostředků.  



V části třetí jsou hodnocena předběžná opatření v řízení nesporném. I zde, podobně jako 

v předchozí části zkoumá jednotlivé druhy předběžných opatření, řízení o nich včetně citlivé 

oblasti ochrany dítěte. 

 

 

4. Vyjádření k práci: 

Jak jsem uvedl, práce je kvalitně sestavenou analýzou , v níž není vynechán snad ani jeden 

aspekt vybraného tématu. Práce má logickou stavbu, užívá dobrý a srozumitelný jazyk a 

obsahuje řadu věcných vlastních názorů na řešení autorem vybraných problémů. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: byl dosažen 

- logická stavba práce: viz shora 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: práce pracuje se zdroji 

užitými pro její tvorbu v souladu s pravidly pro tvorbu diplomové práce. Zjištěná shoda je 

minimální, takže je plně prokázána autorova samostatnost. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): odpovídající 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: dobrá 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Většinu připomínek jsem řešil v průběhu mailových konzultací s autorem a autorem mým 

připomínkám vyhověl. Proto další připomínky nemám. 

V rámci obhajoby by autor mohl více rozvést svůj návrh, jak připustit projednání návrhu za 

účasti žalovaného. Autor možná uvažuje jako insolvenční úprava, kdy zápis insolvenčního 

návrhu se může oddálit. Na druhé straně zejména o návrhů ( mám samozřejmě na mysli pouze 

sporné řízení) omezujících dispozice žalovaného s majetkem s úmyslem krátit věřitele, se mi 

jeví možnost slyšení druhé strany kontraproduktivní. 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Práci doporučuji k obhajobě 
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