
Rozsudek a předmět řízení

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá tématem rozsudku a předmětu řízení. Nejprve rozebírá oba

pojmy a následně se zaměřuje i na jejich vzájemný vztah, a to v řízení sporném i v řízení nesporném.

Diplomová práce je členěná do čtyř samostatných kapitol.

První kapitola vysvětluje pojem předmětu řízení, dále se zabývá žalobním nárokem, definuje

jej a rozebírá jeho náležitosti,  definuje žalobní petit  a dělí  jej  na základní druhy, které také blíže

specifikuje. Poté se zaměřuje na dispoziční zásadu jako stěžejní zásadu sporného řízení, díky které

mohou účastníci řízení disponovat s předmětem řízeni nebo s řízením samotným.

Druhá kapitola popisuje  rozsudek.  Nejprve vyjmenovává jeho náležitosti  dané zákonem a

poté specifikuje, jaké má vlastnosti. Následně se lehce zabývá i pojmy opravy rozsudku a doplněním

rozsudku. V poslední řadě vysvětluje i jednotlivé druhy rozsudku podle různých kritérií členění.

Třetí  kapitola  analyzuje  vzájemný  vztah  rozsudku  a  předmětu  řízení  ve  sporném  řízení.

Nejprve  stručně  popisuje,  co  to  sporné  řízení  vůbec  je,  poté  se  zaměřuje  na  obecné  vymezení

předmětu řízení ve sporném řízení a na obecný postup rozhodování v tomto druhu řízení. Poté je

většinová  část  této  kapitoly  věnována  jednotlivým  dispozičním  úkonům  účastníkům  řízení.

Diplomová práce vysvětluje změnu návrhu, zpětvzetí návrhu, vzájemnou žalobu a námitku započtení,

uznání nároku, a i soudní smír. V poslední podkapitole je rozebrán institut spojení věci.

Poslední čtvrtá kapitola porovnává vzájemný vtah rozsudku a předmětu řízení v nesporném

řízení  s  tím,  co  bylo  zjištěno  o  jejich  vzájemném  vztahu  v  řízení  sporném.  Nejprve  se  zabývá

nesporným řízením jako celkem, a poté rozebírá jednotlivé rozdíly. Je členěná do podkapitol podle

jednotlivých druhů zvláštních řízení, konkrétně na řízení o některých otázkách týkajících se FO, řízení

o některých otázkách týkajících se PO a ve věcech svěřenského fondu,  řízení o pozůstalosti,  jiná

řízení,  řízení  ve  věcech  rodinněprávních  a  konečně  řízení  ve  věcech  veřejného  rejstříku.  Poté

následuje poslední podkapitola, která porovnává možnost účastníků řízení využít jednotlivé dispoziční

úkony v řízení nesporném se stejnou možností v řízením sporném.
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