
Posudek rigorózní práce Mgr. Jiřího Janouška 

                                   

                                  Skutková zjištění a právní posouzení 

 

Kandidát Mgr. Jiří Janoušek předkládá práci o rozsahu cca 90 stran vlastního 

textu, práce dále obsahuje seznam použitých zdrojů v členění na literaturu, 

internetové zdroje, právní předpisy a judikaturu, včetně nálezů Ústavního 

soudu. Dále práce obsahuje abstrakt v češtině i angličtině a klíčová slova. 

Splňuje tedy požadavky na rigorózní práce po formální stránce kladené.  

Použitá literatura i judikatura jsou aktuální i starší (roz. z první poloviny 20. 

stol., za platnosti civilního řádu soudního), české i zahraniční, tj. rakouské a  

německé provenience, což je u teoretického tématu chvályhodné. Z literatury 

bych doporučila ještě klasickou učebnici Horovu (Československé civilní právo 

procesní, reprint Wolters Kluwer ČR 2O10, III. díl, hlava Dovolání, a to 

k širokému pojetí dovolacích důvodů na Slovensku v době právního dualismu 

před r. 1950)  a zejména monografii Fiala Josef: Důkaz zavinění v občanském 

soudním řízení, nakl. ČSAV Praha 1965, n.b. str. 33 k rozlišení skutkových a 

právních poznatků a str.79 an. k příčinné souvislosti. Jinak jsou použité zdroje 

dostačující a práce autorova s nimi přesvědčivá, jak prokazuje i bohatý 

poznámkový aparát. 

Volba tématu rigorózní práce je nanejvýš vhodná a jeho zpracování potřebné, 

jak pro teorii, tak i pro právní praxi. Rozlišení skutečností od jejich právního 

posouzení je otázkou vysoce teoretickou, s níž však musí právní praxe 

každodenně pracovat a měla by mít k tomu pokud možno jasné vodítko. Autor 

zvládl dobře celé téma, které se mu též podařilo vhodně strukturovat.  

Práce se člení – vedle Úvodu a Závěru -  do pěti částí. Prvá část je věnována 

významu odlišení skutkového a právního závěru v civilním soudním řízení. Spolu 

s částí čtvrtou (Přístupy k odlišování skutkových a právních otázek) představuje 

po mém soudu jádro práce. Druhá část je věnována nástinu vývoje poměru 

skutkových a právních otázek, třetí část pojednává o teoretických východiscích, 

zejména o normativismu a pohledu Kelsenově a Weyrově. Poslední, pátou část 

nazval autor „Praktické příklady odlišení skutkového a právního – příčinná 

souvislost“ a věnoval se v ní právě uchopení této kategorie, která bývá běžně 

řazena mezi tzv. smíšené otázky, tj. zčásti nebo někdy skutkové povahy, ale  

zčásti nebo někdy právní povahy. 



S takovýmto utříděním látky souhlasím a k práci mám jen jednu koncepční 

připomínku a to následující: autor se od počátku zaměřil na odvolací a zejména 

dovolací řízení. Téma jej zajímá z hlediska rozsahu přezkoumávání napadeného 

rozhodnutí, a to v odvolacím řízení ve spojení s tzv. koncentrací a v dovolacím 

řízení ve spojení se samotnou přípustností dovolání. V platné právní úpravě 

totiž odvolací důvod (§ 241a OSŘ – nesprávné právní posouzení věci) je 

posuzován ve spojení s § 237 OSŘ (přípustnost dovolání). Jako by řešená 

problematika nehrála zásadní roli už od prvního stupně řízení (princip „dá mihi 

factum, do tibi ius“ platí s určitými modifikacemi v kontinentálním právu od 

dob klasického římského práva) a musí se s ní nezbytně vyrovnat každý soudce, 

aby si vůbec mohl vyjasnit předmět dokazování, důkazní povinnosti a břemena 

stran atd. To se mi zdá být v práci opomenuto a význam řádného náhledu na 

skutkové zjištění a jeho právní posouzení od počátku řízení tím v práci 

podceněn.  

Jinak se autor obtížného tématu zhostil dobře pokud jde o vystižení podstaty 

problému a zejména jeho reflexe v soudní praxi. Prokázal tím zejména, že se 

dobře orientuje v literatuře i v praktických otázkách soudních řízení, a to 

bohatou citací z judikatury Nejvyššího soudu ČR i nálezů Ústavního soudu ČR. 

Sám však žádný vlastní závěr neučinil, a to ani v otázkách teoretických, v nichž 

lze plně pochopit příklon k obecně zastávaným názorům renomovaných 

procesualistů. Avšak neučinil jej ani v diskutovaných otázkách aktuální 

legislativy a soudní praxe, což by bylo možno v rigorózní práci spíše očekávat. 

Lze se tedy spokojit s autorovým závěrem, tak trochu skrytým v textu, že   

v otázce rozlišení skutkových a právních poznatků akceptuje  závěry normativní 

teorie s doplněním o teorii analýzy právní normy, původně mířící k určení 

důkazního břemene (str.96 posuzované práce).  

Avšak to, že chybí zaujetí autorova stanoviska ke sporným  otázkám  současné 

praxe je vážnějším nedostatkem a bude třeba se s nimi vyrovnat při obhajobě. 

Doporučuji proto, aby se autor při obhajobě práce zaměřil na tyto otázky: 

1. Jak hodnotí širší pojetí „nesprávného právního posouzení věci“ ve smyslu 

posuzování v dovolacím řízení i takových otázek, jako je např. rozložení 

důkazního břemene, nebo řešení prejudiciální otázky ? Nezasahuje se tím 

do skutkové stránky ? 

2. Jak hodnotí požadavek Ústavního soudu vyjádřený v několika nálezech, 

aby za dovolací důvod byly považovány i skutkové otázky, pokud mohlo 

dojít k porušení základních práv a svobod ? 



3. Jak hodnotí aktuální právní úpravu posuzování přípustnosti dovolání 

Nejvyšším soudem ve spojení s dovolacím důvodem ? 

 

Závěrem posudku konstatuji, že rigorózní práce Mgr. Jiřího Janouška je solidním 

zpracováním zvoleného obtížného tématu z oboru civilního práva procesního a 

jako takovou ji doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajoby 

rigorózních prací. Dále doporučuji, aby byl kandidátu po úspěšné obhajobě 

udělen titul doktora práv ve zkratce „JUDr“. 

 

Praha, 14. 12. 2020                                    Prof. JUDr Alena Winterová, CSc 

                                                                       vedoucí rigorózní práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


