
Abstrakt 

Příprava jednání v civilním procesu 

Tématem práce je příprava jednání v civilním procesu. Jde o fázi, která je z jedné strany 

ohraničena podáním žaloby a z druhé strany samotným ústním jednáním. Na jednání je třeba 

nahlížet jako na vyvrcholení civilního procesu, z toho důvodu je správný postup při přípravě 

jednání neméně důležitý než jednání samotné. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na 

tuto problematiku, a to jak ohlédnutím se do minulosti, rozborem platné právní úpravy i 

výhledem de lege ferenda. 

Práce je rozdělena do tří částí. První část je historickým exkurzem, kde je popsán právní 

vývoj přípravy jednání, a to zejména od 19. století do současnosti. Na začátku druhé části jsou 

popsány právní zásady, které se při této právní evoluci zformovaly a dnes přípravu jednání 

ovládají, důraz je kladen na zásadu jediného jednání a zásadu koncentrace řízení. Většina druhé 

části se věnuje rozboru platné právní úpravy jednání, obsažené převážně v § 114 až § 114c o. 

s. ř. Nejprve se práce věnuje postupu soudu po podání žaloby, tedy přezkumem žaloby samotné 

a procesních podmínek, které musí být splněny, aby mohl soud ve věci meritorně rozhodnout. 

Dále je rozebrán § 114a o. s. ř., který obsahuje požadavek, aby soudce připravil jednání tak, 

aby ve věci mohlo být rozhodnuto zpravidla při jediném jednání. Následně jsou popsány 

nástroje, které tento paragraf soudci dává k ruce, aby bylo možné tohoto zákonného požadavku 

dosáhnout. 

Jádrem práce je rozbor dvou základních institutů přípravného jednání, a to kvalifikované 

výzvy podle § 114b o. s. ř. a přípravného jednání podle § 114c o. s. ř. U kvalifikované výzvy je 

kladen důraz na podmínky, za kterých může být vydána, a pro jaké druhy řízení je vhodná. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o institut kontroverzní, je v práci dán prostor i jejím kritikům. 

Popsán je přezkum ústavní konformity, kterým prošla, i další relevantní judikatura, kterou 

Ústavní soud v nedávné době korigoval situace, kdy nebylo obecnými soudy šetřeno jejího 

smyslu. U přípravného jednání je kladen důraz na příklady jeho praktického využití, a to za 

přispění poznatků, které autor získal od soudců obecných soudů. 

V poslední části jsou jednak zhodnoceny nedostatky platné právní úpravy, následně jsou 

analyzována relevantní ustanovení věcného záměru civilního soudního řádu. Závěr práce pak 

obsahuje zamyšlení nad tím, jak by podle autora práce měla právní úprava přípravy jednání 

v novém procesním kodexu vypadat.  

 


