Abstrakt a klíčová slova v českém jazyce
Název rigorózní: Dovolání v civilním soudním řízení.
Abstrakt:
Tématem Rigorózní práce je mimořádný opravný prostředek upravený zák. č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to „dovolání“. Mimořádnost tohoto
opravného prostředku spočívá v tom, že jím lze napadnout soudní rozhodnutí pravomocné
a vykonatelné. Práce je strukturována do sedmi kapitol. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na
obecné základy civilního procesu, opravné systémy, opravné prostředky a vývoj institutu
dovolání. Součástí druhé kapitoly je pasáž věnovaná připravované rekodifikaci civilního
soudního řízení vycházející z věcného záměru civilního soudního řádu, který byl připraven
v roce 2017. Třetí kapitola je jádrem této práce a obsahuje především podmínky přípustnosti
dovolání a náležitosti dovolání. V této kapitole je popsáno, kdo a kde může podat dovolání a
jaká je lhůta pro jeho podání. Jádrem dovolání a řízení o něm jsou dvě svébytné náležitosti, a
to (a) vymezení podmínek přípustnosti dovolání a (b) popis důvodů dovolání. Přípustnost
dovolání je dána zájmem na sjednocení judikatury nebo na vyřešení otázky, která doposud
judikována nebyla a důvodem dovolání je nesprávné právní posouzení věci, kdy se může jednat
o posouzení otázky hmotného práva nebo procesního práva. V práci je popsáno, že vymezení
podmínek přípustnosti spočívá v tom, že dovolatel uvede otázku hmotného nebo procesního
práva, (a) při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího
soudu nebo (b) která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo (c) je
dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo (d) která je dovolacím soudem sice vyřešena,
ale má být posouzena jinak. Tyto čtyři předpoklady přípustnosti dovolání se navzájem vylučují
a dovolatel je povinen v dovolání uvést, který z nich ve svém dovolání uplatňuje. Dále se
v práci uvádějí negativní podmínky přípustnosti dovolání, když některá rozhodnutí nelze
předložit dovolacímu soudu k přezkumu. Vedle uvedeného práce obsahuje také výčet
procesních rozhodnutí, která dovolací soud může v dovolacím řízení přezkoumávat. Čtvrtá
kapitola popisuje úkon soudů po podání dovolání a po rozhodnutí o dovolání. Rozhodnutí
Nejvyššího soudu o dovolání je věnována samostatná pátá kapitola. V šesté kapitole je popsán
vztah dovolání a ústavní stížnosti a akcentován rozdíl mezi Nejvyšším soudem, jehož úlohou
je sjednocování judikatury a Ústavním soudem, jehož úlohou je kontrola dodržování ústavně
zaručených základních práva a svobod. V sedmé kapitole je uvedena komparace právní úpravy
dovolání v České republice a na Slovensku.
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