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Abstrakt 

 
 

 

Práce se zaměřuje na jeden ze základních procesuálních problémů, který má jak hlubší 

teoretický základ, tak praktický význam. Vychází ze schématu aplikace práva v podobě 

skutkové otázky, na kterou hledá soud odpověď vnímáním a dokazováním, a právní otázky, pro 

kterou platí též zásada iura novit curia. Po zjištění skutkového stavu dochází k subsumpci 

těchto zjištění pod obecnou právní normu. Právě v subsumpci tkví jádro problematiky řešení 

otázky nesprávného právního posouzení věci. Současně je však v práci připojen odlišný pohled 

na toto klasické schéma aplikace práva.  

Vzhledem ke složitosti předmětné problematiky a tomu odpovídající výzkumné otázky, si 

práce nenárokuje úplné objasnění a navržení jediného správného řešení odlišení skutkové a 

právní otázky v civilním soudním řízení. Z povahy tématu také vyplývá, že snahou bylo co 

nejvíce se přiblížit nástinu možných řešení a za pomoci převážně analytické metody řešení 

objasnit toto téma i z méně tradičních úhlů pohledu. 

Precizní odlišení skutkových a právních otázek v civilním soudním řízení má 

fundamentální dopad na několik oblastí civilního procesu, z nichž nejvýznamnější je otázka 

dovolacího důvodu podle ust. § 241a dnes platného o. s. ř. Pouze na značně obecné úrovni 

nečiní odlišení skutkových a právních otázek větších problémů. V praxi se leckdy stává, že obě 

množiny, pro které lze najít vcelku jednoduché teoretické explikace, navzájem splývají. Právě 

zkoumání odlišností, významu a možných řešení odlišení skutkové a právní otázky v kontextu 

přípustnosti dovolání je cílem předkládané práce. 

Práce se nezaměřuje pouze na pozitivně-právní úpravu, nýbrž se v zásadě ve třech 

tematických celcích snaží o komplexnější vhled do dané problematiky. V předkládané rigorózní 

práci se zaměřujeme jednak na historická a teoretická východiska úvah o skutkových a právních 

otázkách, jednak tento obecnější výklad podtrhují pasáže o významu a možných řešeních složité 

problematiky odlišení skutkových a právních otázek. V závěrečné kapitole je prizmatem 

předchozích poznatků zaměřen výklad na příčinnou souvislost jako na v teorii popisovanou 

smíšenou otázku. Tedy na institut, který v praxi činí problémy z hlediska přiřazení pod otázku 

skutkovou či právní. 


