
Závěr 

 

Dovolání je významným institutem civilního řízení. V této diplomové práci bylo mým 

cílem podat srozumitelný a komplexní výklad právní úpravy tohoto mimořádného opravného 

prostředku. Při pojednání o jednotlivých zákonných ustanoveních, která v občanském 

soudním řádu upravují institut dovolání, bylo mojí snahou odkázat na rozhodovací činnost 

především Nejvyššího soudu ČR a objasnit tak danou problematiku z pohledu soudní 

instance, která hraje zásadní roli při výkladu zákona a při sjednocování rozhodovací činnosti 

soudů.  

 Od znovuzavedení institutu dovolání do právního řádu zákonem č. 519/1991 Sb., 

prošla zákonná úprava dovolání několika významnými změnami. Snahou zákonodárce bylo 

zejména zpřesnit a ujasnit podmínky jeho přípustnosti a vymezit přesná pravidla dovolacího 

řízení. Podle důvodových zpráv k jednotlivým zákonům byly novelizace taktéž postupnou 

přípravou na včlenění institutu dovolání do nového kodexu občanského soudního řízení, 

k jehož přijetí však nedošlo.  

Z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že v mnohých případech stále dochází 

k formálním chybám na straně dovolatelů. Ti často podávají dovolání, která jsou dovolacím 

soudem shledávána nepřípustná, příp. je později rozhodnuto v dovolatelův neprospěch. 

Jednou ze snah dovolatelů je rovněž využít dovolacího řízení jako určitou třetí instanci a 

podávají dovolání „pro jistotu“.  

Došel jsem k závěru, že z těchto důvodů může být úpravě dovolání v civilním řízení 

vytýkána určitá složitost a nejasnost. Avšak z povahy dovolání jako mimořádného opravného 

prostředku je striktní formální vymezení pravidel pro přípustnost dovolacího řízení nezbytné. 

K naplnění zákonných požadavků pro podání dovolání je proto také předepsáno, aby byl 

dovolatel povinně zastoupen advokátem nebo notářem.  

Na tomto místě bych rád upozornil na vybraná ustanovení platné právní úpravy, která 

se z mého pohledu zdají být rozporuplná, a které bývají mnohdy kritizována odbornými 

právníky. 

 Jako první bych rád pojednal o zásadě písemnosti dovolacího řízení.1 Dovolací řízení 

v zásadě probíhá bez jednání. Výjimkou pro nařízení jednání je, že jej dovolací soud považuje 

za vhodné, anebo provádí-li dokazování (§ 243a odst. 1 o.s.ř.). V zakotvení písemnosti 

                                                 
1 Zásada písemnosti dovolacího řízení byla do občanského soudního řádu v současné podobě zavedena zákonem 

č. 239/1995 Sb. 



dovolacího řízení může být shledáván rozpor se základními ústavními principy, především 

rozpor s právem každého na projednání jeho věci v soudním řízení veřejně (čl. 38 odst. 2 

Listiny a čl. 96 odst. 2 Ústavy). Prof. Winterová upozorňuje, že žádné nalézací řízení by 

nemělo být koncipováno jako řízení písemné, konané pouze na základě spisu, neboť takové 

pojetí je v rozporu se základními procesními principy, které musí platit i pro řízení o 

mimořádných opravných prostředcích.2 Proto by ze všech těchto důvodů bylo i podle mého 

názoru vhodné, aby se jednání v dovolacím řízení nařizovalo. 

Mezi další diskutabilní problematiku patří rozhodování dovolacího soudu, které je 

založeno čistě na kasačním principu. Dovolací soud tedy nemůže napadené rozhodnutí 

změnit. V případě zavedení revizního principu, by de lege ferenda přicházelo v úvahu, že 

změna rozhodnutí odvolacího soudu by byla možná v případě, že skutkový stav je správně 

zjištěn, ale došlo k jeho nesprávnému právnímu posouzení. Dovolací soud by napadené 

rozhodnutí mohl změnit pouze na základě spisového materiálu. Zavedení revizního principu 

by však mohlo vést k přetíženosti dovolacího soudu a k překážkám, které by bránily 

nejvýznamnějšímu účelu dovolacího řízení, tedy účelnému sjednocování judikatury soudů 

nižších instancí. 

Dalším problematickým aspektem dovolacího řízení je stanovení povinného 

zastoupení pouze pro dovolatele. Ostatní účastníci dovolacího řízení být zastoupeni nemusí a 

dochází tak k jejich nerovnému (privilegovanému) postavení. V případě povinného zastoupení 

i jiných účastníků by dovolací řízení jistě probíhalo rychleji. Aktivita ostatních účastníků při 

jejich podání k Nejvyššímu soudu by totiž byla povinně podrobena odbornému dohledu jejich 

právního zástupce. 

Jako problematické může být rovněž vnímáno omezení přípustnosti dovolání v tzv. 

bagatelních věcech. Jedná se především o situaci, že přestože by napadené rozhodnutí mohlo 

mít po právní stránce zásadní význam, nelze ho napadnout dovoláním ve věcech, v nichž 

nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění, které převyšuje stanovenou hranici. Zákonodárce chtěl 

vyloučením přípustnosti dovolání v tzv. bagatelních věcech docílit rychlejšího a hospodárnější 

dovolacího řízení. Řešením by však v těchto případech mohlo být přesunutí rozhodování o 
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186 a násl.  



přípustnosti dovolání na odvolací soud, který by měl pravomoc ve zcela výjimečných 

případech shledat přípustnost dovolání v bagatelních věcech.3 

V závěru své diplomové práce jsem poukázal pouze na vybranou problematiku 

dovolacího řízení, kterou považuji za nejvýznamnější a kterou by bylo podle mého názoru 

vhodné se zabývat v diskuzích de lege ferenda.  

V současné době dochází ke značnému přetížení Nejvyššího soudu dovolací agendou. 

Řešením by podle mého názoru mohlo být i další omezení přípustnosti dovolání, které by 

rovněž vedlo ke zvyšování autority soudů nižších instancí. 
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