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                                   Nezletilý v civilním procesu 
 

Posuzovaná práce má rozsah 188 stran vlastního textu, obsahuje abstrakt 

v češtině a angličtině, klíčová slova nejsou uvedena. Seznam použité literatury 

je obsáhlý (více než 100 položek) a vzhledem k tématu vyčerpávající: obsahuje 

jak literaturu monografickou, komentářovou apod., tak množství aktuálních 

článků a statí v českém, anglickém a francouzském jazyce, dále odkazy na 

judikaturu obecných soudů a nálezy Ústavního soudu ČR. Poznámkový aparát je 

bohatý a dokládá, že disertantka s literaturou důkladně pracovala. Způsob 

odkazů a citace je v zásadě správný, až na ojedinělé případy nevhodných 

„globálních odkazů“, viz např. pozn. č. 137. Po formální stránce jde o práci 

kvalitní, napsanou solidním odborným jazykem, plně odpovídající požadavkům 

na disertační práce kladeným. 

 

K volbě tématu nemám výhrady. Lze jistě přisvědčit názoru disertantky, že 

monografické zpracování tématu je zapotřebí, a dodávám, že obzvláště je tomu 

tak v období, kdy se celá materie s přijetím nového občanského zákoníku mění. 

Tato situace však přináší zároveň to, že, ač jde o téma procesní, je zpracováno 

více hmotně právně, než je u těchto témat obvyklé, protože adekvátní procesní 

úprava zatím chybí. Od teoretické práce lze však očekávat i náměty k potřebným 

procesním řešením, tedy náměty de lege ferenda ( např . jak v budoucí procesní 

úpravě řešit problematiku zvláštních předběžných opatření, problematiku řízení 

o navrácení dítěte, procesní  problematiku osvojování zletilých, nebo jak řešit 

kritizovanou nepřípustnost dovolání ve věcech nezletilců apod.). Alespoň 

k některým z těchto otázek by se mohla disertantka vyjádřit ústně při obhajobě. 

 

Zvolenou systematiku práce lze akceptovat (s drobnou výhradou, kterou dále 

uvádím). Práce má čtyři kapitoly. Po stručném úvodu je v první kapitole 

vymezen pojem nezletilého a pojem civilního procesu, a to pro účely dalšího 

rozboru. Ve druhé kapitole jsou popsány procesní role, v nichž může nezletilý 

v civilním procesu vystupovat (pochvalu zde zaslouží zejména rozbor 

ustanovení § 23 OSŘ).  

 

Třetí, nejrozsáhlejší kapitola je věnována jednotlivým, převážně nesporným 

řízením, v nichž je výslovně počítáno s účastenstvím nezletilce, protože se 

speciálně týkají jeho procesního postavení. Slušelo by se však připomenout, že 

nezletilý může být účastníkem i jiných nesporných řízení, např. řízení o dědictví, 

řízení o způsobilosti k právním úkonům, řízení o prohlášení za mrtvého. Může 

být totiž účastníkem jakéhokoliv civilního řízení. Je otázkou, do jaké míry i zde 

aplikovat ustanovení § 100 odst. 4 OSŘ o výslechu dítěte. Ve výkladu 



jednotlivých řízení v části třetí postupuje disertantka s velkou pečlivostí, 

upozorňuje na různé interpretační a aplikační problémy, přihlížejíc přitom 

k názorům v literatuře i v soudní praxi vysloveným. Podaný výklad je podrobný, 

místy až komentářového typu. To přináší na jedné straně výhodu uceleného 

zpracování praktického postupu, avšak na druhé straně – a to musím disertantce 

vytknout – jí zabraňuje v tom, aby si položila a pokusila se odpovědět na 

teoretické otázky: například, jaká je procesně právní podstata předběžných 

opatření a zda vůbec je koncepce § 76a a zejména § 76b teoreticky správná a 

vhodná. Tomu byla disertantka blízko tam, kde reprodukuje rozličné názory 

těžce se vypořádávající s otázkou, co se míní v případě  § 76b „řízením ve věci 

samé“ (str. 101 an.). 

 

S uvedeným souvisí i moje výše zmíněná výhrada k systematice: rozhodně 

nemohu souhlasit s řazením jednotlivých řízení v kapitole 3., pokud začíná 

předběžnými opatřeními (řízení ve věcech péče soudu o nezletilé je až na třetím 

místě), čímž jsou tato předběžná opatření řazena víceméně na roveň 

rozhodování soudu ve věci samé. To považuji za nesprávné, praxi matoucí, a 

doporučuji disertantce, aby text pro publikaci v tomto smyslu upravila. To se 

samozřejmě týká i názvu třetí kapitoly. Je třeba i v tomto ohledu respektovat, že 

soudní rozhodnutí je rozhodnutím a předběžné opatření pouhým prozatímním 

opatřením opřeným o potřebu rychlého zásahu, bez náležitého zjištění 

skutkového stavu. Nelze je klást do jedné roviny. 

Čtvrtá kapitola je věnována vykonávacímu řízení ve věcech výchovy a výživy. 

 

Cíl, který si disertantka v úvodu své práce vytkla, tj. prozkoumat a podrobit 

kritickému zhodnocení právní úpravu postavení nezletilce v civilním řízení, 

v zásadě splnila. Práce je kvalitní a plně prokazuje způsobilost disertantky 

k samostatné vědecké práci. Poskytuje velmi solidní přehled problematiky de 

lege lata, i s jejími problémy a jejich řešeními.  Je však žádoucí, aby se při 

obhajobě vyjádřila ještě k dalším otázkám, a to de lege ferenda. Vedle již výše 

zmíněných  bych ráda slyšela vyjádření disertantky k otázce, zda a jak je třeba 

promítnout do procesní úpravy věkové hranice, stanovené na několika místech 

nového občanského zákoníku (§ 806, § 863, § 867 NOZ) pro relevanci názoru 

nezletilce v procesu a jaký má na tyto hranice názor.Závěrem uvádím, že moje 

kritické připomínky jsou spíše důkazem než popřením kvality posuzované 

práce: práce je podnětná tím, že poskytuje právě uvedené a jistě i mnohé jiné 

náměty pro diskusi, jíž je právě v současném období velmi zapotřebí. Proto 

předloženou práci doporučuji k obhajobě a zároveň doporučuji, aby byl 

disertantce po úspěšné obhajobě udělen titul PhD. 

 

 

V Praze, dne 25. 9. 2012               Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.                                                      

                                                       oponentka 



 

 


