
ABSTRAKT 

Dovolání v civilním procesu představuje jeden z mimořádných opravných prostředků, 

který má sloužit jako poslední možnost přezkumu rozhodnutí nižší soudní instance ze strany 

obecného soudu, a to přestože je takové rozhodnutí již v právní moci. Vzhledem k uvedenému 

je tak nezbytné, aby byla zákonná úprava nastavena takovým způsobem, že je narušení již 

nastolených právních vztahů zanedbatelné v porovnání se zájmem na přezkumu a dosažením 

spravedlnosti. Prostřednictvím dovolání plní Nejvyšší soud své dvě základní funkce, a to 

zajištění individuálních práv a dále sjednocení judikatury a dotváření práva. Právě vyvážení 

těchto funkcí vedlo v minulosti k přijetí relativně většího počtu novel občanského soudního 

řádu spojených s dovoláním, přičemž lze však říci, že je současná právní úprava (v základních 

obrysech) již de facto od účinnosti zákona číslo 404/2012 Sb. stálá. Většina novel souvisela 

s nastavením přípustnosti dovolání, která určuje, do jaké míry budou naplněny základní 

funkce Nejvyššího soudu.  

Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání společně s vymezením dovolacího 

důvodu představují jedny ze základních náležitostí dovolání, které však činí v praxi 

dovolatelům nemalé obtíže, a to jistě i s ohledem na nejednotnou judikaturu Nejvyššího soudu 

a Ústavního soudu. S těmito náležitostmi rovněž vyvstává řada praktických otázek. 

S dovolacím řízením jsou spojena určitá specifika oproti ostatním soudním řízením. Dovolací 

řízení probíhá jednak před soudem prvního stupně, který je oprávněn dokonce vydat určitá 

rozhodnutí o dovolání (aniž by byla věc předložena dovolacímu soudu), a jednak před 

Nejvyšším soudem jako jediným dovolacím soudem. Dovolatel musí být v dovolacím řízení 

povinně zastoupen. Dovolací řízení se končí některým z meritorních nebo nemeritorních 

rozhodnutí, přičemž rozhodnutí musí být přijato příslušným kvórem v souladu se zákonem.    

Se zveřejněním věcného záměru civilního řádu soudního, v němž je navržena řada 

podstatných změn úpravy dovolání, dochází k poměrně bouřlivé diskuzi, jejíž podstatou je 

otázka, nakolik je současná právní úprava dovolání v pořádku a v kterých ohledech je 

případně nezbytné ji změnit. Závěry lze v tuto chvíli jen těžko předjímat. 


