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Autorka zvolila téma práce na první a povrchní pohled několikrát užité, ale tento názor není 
správný. Civilní proces upravený zejména občanským soudním řádem, od doby svého vzniku 
nespočítaně novelizovaným v konfrontaci s novým občanským zákoníkem ukazuje, že 
legislativní práce, které by měly reagovat na zcela převratnou hmotněprávní úpravu, v době 
odevzdání práce ještě neskončené, jsou opožděné. Výslednicí je zákon, který užívá pojem 
nesporné řízení, aniž by jej definoval, vedle něj exekuční řád, ne vždy srozumitelně 
vyložitelný, poměrně složitá úprava insolvenčního řízení, zejména v oblasti oddlužení se 
spoustou aplikačních otazníků atd., atd. 

Na úrovni diplomové práce, autorka odkázaná na zdroje v podobě literatury a judikatury, 
zákonitě volila cestu popisného přehledu, bez hlubších teoretických závěrů, protože v celé šíři 
tématu by takové pojetí vydalo na vědeckou monografii. 

Zvolená metoda je proto podle mého názoru odpovídající a autorce se její záměr zdařil. 
Prakticky téměř nic z oblasti jednotlivých druhů a podskupin civilního řízení nevynechala, 
byť logicky některé části zpracovala méně podrobně a o některých, například o mediaci, která 
řízením v pravém slova není, se jen zmínila. 

K práci mám jen několik drobných poznámek : 

Na straně 15 je u rozhodčího řízení zmíněna nemožnost nutit svědka dostavit se k rozhodci či 
nedostatek ediční povinnosti, ale zde lze požádat okresní soud o provedení svědecké 
výpovědi, či o výzvu vydat důkazní prostředek. 

Na straně 16 je zmíněno dnes archaické a nepoužitelné označení navrhovatel- odpůrce jako 
možné označení účastníků sporného řízení. 

Na straně 24 je správně vymezen naléhavý právní zájem jako podmínka přípustnosti určovací 
žaloby. Za zmínku stojí, že některé určovací návrhy jsou přípustné ze zákona. 

V části věnované dokazování mi chybí zmínka o nepřípustnosti či spíše o nezákonnosti 
důkazního prostředku. 



Přes uvedené poznámky hodnotím práci jako dobře zpracovanou s využitím zdrojů v práci 
citovaných. 

Práci doporučuji k obhajobě navrhuji ji ocenit známkou: Výborně 

K obhajobě bych uvítal stručnou úvahu, v čem především ovlivní nový občanský zákoník 
novelizaci právní úpravy civilního řízení. 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

V Praze dne 15.8. 2013 

 


