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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomentem zpracované téma žaloby na obnovu řízení je klasickým tématem civilního 
práva procesního, jde o procesní žalobu, která směřuje k řešení diskrepance mezi 
skutkovým stavem zjištěným v procesu a skutečným skutkovým stavem. Téma je však 
nadále aktuální, zejména s ohledem na práce na rekodifikaci civilního práva procesního 
v České republice, jejíž součástí bude zcela nepochybně i rekodifikace právní úpravy 
žaloby na obnovu řízení. Diplomant si je nepochybně vědom této skutečnost a tu ve své 
práci náležitě reflektoval. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma žaloby na obnovu řízení je poměrně náročné, a to mj. jednak pro poměrně 
nepřehlednou právní úpravu, i kvůli společné úpravě s žalobou pro zmatečnost, jednak 
kvůli poměrně obtížnostému vymezení důvodů žaloby na obnovu řízení v kontextu 
některých (hraničních) případů vyskytujících se v praxi. Diplomantem využitá metoda 
deskripce nebyla zásadně obtížná na zpracování, metoda komparace je již obtížnější a 
vyžaduje zvýšené úsilí, vyšší znalosti a dovednosti, přestože ke komparaci byla využita 
toliko slovenska právní úprava. 
 
Diplomant vychází především z primárních zdrojů, a to zákonů českých a slovenských, 
dále z judikatury, rovněž pak vychází z odborné literatury české (monografie, méně 
komentáře, omezeně odborné články) a velmi omezeně z odborné literatury slovenské. 

 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Diplomová práce je mimo Úvod a Závěru členěna do pěti kapitol, a to 1. Zakotvení 
institutu žaloby na obnovu řízení v systému civilního práva procesního, 2. Žaloba na 
obnovu řízení, 3. Komparace české a slovenské právní úpravy žaloby na obnovu řízení, 4. 
Žaloba na obnovu řízení podle věcného záměru civilního řádu soudního a 5. Úvahy de lege 
ferenda. Kapitoly 2. a 3. lze považovat za jádro práce, a tak jsou tyto kapitoly 
nejobsáhlejší, jako doplňkovou lze chápat kapitolu 4., která vytváří další předpoklady pro 
kapitolu 5. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomantem předložená práce je zdařilou prací na téma žaloby na obnovu řízení, jak po 
stránce formální, tak po stránce obsahové. Po formální stránce je práce až na drobnosti 
perfektní (kupř. nadbytečnost předložky „v“ v názvu první kapitoly) a svědčí o pečlivé 
průběžné práci a revizi. Diplomová práce přináší systematické zpracování dané látky, 
kterou nad to komparuje se slovenskou právní úpravou (a rovněž v menší míře s návrhem 
věcného záměru civilního řádu soudního z roku 2020); nutno uvést, že diplomant skutečně 
činí komparaci, podle tertium comparationis, nikoli jen uvedení do zahraniční právní 



  

úpravy. Autorovy závěry jsou převážně plausibilní, s některými oponent může vyjádřit 
souhlas kupř. se závěry týkající nesouhlasu se zkrácením subjektivní lhůty na jeden měsíc 
uvedenými na str. 53-54, se zachováním výjimek prolamující objektivní lhůtu (str. 54), 
konečně s názorem, že by to měl být soud o věci rozhodující v posledním stupni, nikoli jen 
prvostupňový soud, který projedná a rozhodne žalobu na obnovu řízení (str. 56). Práce 
uvádí většinu problémů a otázek, avšak začasté je příliš popisná, někdy se omezuje jen na 
střední hloubku analýzy; místy je postrádána hlubší analýza co do střetávajících se 
odborných názorů (náležitou hlubší analýzu provedl autor kupř. v případě otázky souhlasu 
účastníka s žalobou na obnovu řízení vedlejšího účastníka na str. 25-26). To může být 
zapříčeněno omezenější prací s literaturou časopiseckou, sborníkovou a komentářovou, 
dále chybí literatura, byť dostupná, slovenská – zejména komentářová. Nelze však práci 
upřít, že diplomant na vhodných místech zaujímá své vlastní zdůvodněné stanovisko a 
snaží se navrhnout řešení de lege lata i de lege ferenda problematických bodů právní 
úpravy. Celkově je práce systematická, výstižná, stručná a jasná, postupuje logicky od 
jedné myšlenky k druhé a graduje své závěry vyplývající z komparace v úvahách de lege 
ferenda. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Práce naplnila svůj cíl, jak si ho diplomant v úvodu 

vytyčil, postupně se věnuje české právní úpravě, tu 
následně komparuje se slovenskou právní úpravou, 
náledně se vyjadřuje k návrhu věcného záměru 
civilního řádu soudního, aby pak učinil své závěry 
de lege ferenda. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant prací prokázal, že je schopen jedno ze 
zásadních témat civilního procesu zpracovat 
samostatně, v systematické podobě, zaujímá celou 
řadu vlastních závěrů. Oponent nemá podezření na 
plagiátorství. 

Logická stavba práce Práce je logicky vystavěna na úrovni systematiky, i 
jednotlivých kapitol, vhodně je pravidelně 
zařazováno shrnutí. Práce je koherentní. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Práce s literaturou je velmi dobrá, způsob správné 
citace byl diplomantem náležitě ovládnut. Práce by 
mohla pracovat s větším množstvím zejména 
komentářové literatury a literatury časopisecké, 
zvláště slovenské. Někdy by bylo vhodné uvést 
podrobnějí diskusi k dílčím otázkám, která probíhá 
v literatuře. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Provedená analýza je obecně náležitá, avšak v 
hloubce provedené analýzy jsou rezervy, bylo by 
možno zahrnout hlubší diskusi některých vybraných 
otázek s použití proti sobě stojících odborných 
názorů (kupř. otázka nových důkazů, prolamování 
objektivní lhůty v důsledku nových vědeckých 
metod, otázka soudů co do stupně, které rozhodují o 
žalobě), stejně tak některé otázky by mohly být 
diskutovány v širší perspektivě kupř. Modelových 
evropských pravidel civilního procesu nebo 



  

vládního návrhu civilního řádu soudního z roku 
1937, převážně z pera prof. Hory (a rovněž jsou 
omezeně použity závěry jeho učenice civilního 
práva procesního k tématu). 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce jako celku, včetně textu, je vynikající. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je na velmi 
vysoké úrovni, prokazuje zvládnutí odborné 
terminologie. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

A. V návaznosti na závěry práce týkající se diskuse terminologie, zda má jít o návrh či 
žalobu na obnovu řízení a otázky, zda jde o jiný prostředek nápravy vadných 
rozhodnutí či mimořádný opravný prostředek, podrobněji diskutujte, zda má být civilní 
právo procesní „právem právníků“ nebo „právem průměrného člověka“. 

B. Co jsou to nova reperta a nova producta v kontextu žaloby na obnovu řízení? 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

S ohledem na výše uvedené diplomovou práci 
doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
 
 
V Praze dne 4. 1. 2022 
 

Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D. 
oponent 


