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Systémy opravných prostředků

Abstrakt

Diplomová práce pojednává o problematice opravných systémů a na nich postavených 

opravných prostředků v české právním řádu. Cílem této práce bylo popsat jednotlivé aspekty 

apelačního,  kasačního  a  revizního  opravného  systému  na  současné  úpravě.  Práce  také 

obsahuje  charakteristiku  jednotlivých  systémů  z teoretického  hlediska  a  uplatnění  zásad 

těchto systémů na úpravě opravných prostředků.

Diplomová práce se skládá kromě úvodu a závěru ze sedmi kapitol. První kapitola je 

obecným  úvodem do  opravného  řízení.  Vysvětluje  pojem  opravného  systému  a  popisuje 

obecné znaky, podle nichž jsou jednotlivé systémy rozděleny.

Druhá kapitola charakterizuje jednotlivé opravné systémy. Kapitola se dále dělí do tří 

částí. Nejprve je charakterizován apelační systém, který je dělen na apelační systém úplný a 

neúplný, poté kasační systém, a nakonec revizní systém.

Třetí  kapitola  je  věnována  opravným  prostředkům  v naší  právní  úpravě.  Opravné 

prostředky jsou charakterizovány a dále je pojednáno o jednotlivých řízeních v rámci aktuální 

právní úpravy. Tato kapitola má dvě části. První je o řádném opravné prostředku – odvolání. 

Druhá je o mimořádných opravných prostředcích - dovolání, žalobě pro zmatečnost a žalobě 

na obnovu řízení.

Čtvrtá  kapitola  se  zaměřuje  na  historický  vývoj  opravných  řízení  a  opravných 

prostředků na našem území.

V páté  kapitole  je  popisován  znak  odlišující  jednotlivé  opravné  prostředky  – 

suspenzivní a devolutivní účinek.

Šestá kapitola  je věnována současné právní  úpravě opravných prostředků v českém 

právním  řádu.  Je  členěna  do  tří  částí.  Jsou  zde  rozebrány  dvě  důležité  novely  přijaté 

v posledních deseti letech, které ovlivnily úpravu opravných prostředků. Každá část popisuje 

změny v právní úpravě, které přinesly jednotlivé novely. Pozornost je také zaměřena na cíle, 

které si novely vytyčily. Poslední část pojednává o návrhu nové úpravy občanského soudního 

řádu a změnách v úpravě opravných prostředků.

Konec práce pak stručně pojednává o úpravě opravných prostředků na Slovensku po 

přijetí rekodifikovaného občanského soudního řádu.
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