
Posudek konzultanta diplomové práce Kristýny Klimešová na téma „Předběžná 
opatření v civilním řízení“. 

 

Práce byla odevzdána v říjnu 2014 a obsahuje 93 stran vlastního textu. 

Diplomantka zvolila aktuální téma předběžných opatření, když zejména účinností zákona č. 
293/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních došlo nejen k oddělení právní úpravy 
předběžných opatření, ale i ke změně řízení o předběžných opatření, do 31.12. 2013 
obsažených v občanském soudním řádu.  

Diplomantka se snažila o komplexní analýzu předběžných opatření, což se jí zásadně 
podařilo, byť předběžná opatření užitá v insolvenčním řízení jsou zmíněna jen velmi 
okrajově. 

Použitá metoda zpracování v podstatě člení práci do dvou hlavních částí, tj. na část 
věnovanou spornému a část věnovanou nespornému řízení. Přitom struktura obou hlavních 
částí je v podstatě shodná, tj. analýza procesu od zahájení řízení, posouzení návrhu, vymezení 
účastníků, vydání usnesení soudu až po vykonatelnost a možnost opravných prostředků. 
Uvedenou metodu hodnotím jako přehlednou i jako logický a věcný výklad problematiky, 
tedy jako metodiku zdařilou. 

Diplomantka poukazuje na řadu nevyřešených problémů, například na rozdílnost úpravy 
stanovení lhůty pro rozhodnutí o odvolání ve sporném a ve sporném řízení a především velmi 
spornou judikaturu v podstatě umožňující vydat předběžné opatření neobsahující odůvodnění. 
Diplomantka  dále poukazuje na problematiku vymezení pojmu domácí násilí v NOZ.  

V každém případě, který je dosud nevyřešen či je sporný diplomantka zaujme logicky 
odůvodněné souhlasné či nesouhlasné stanovisko či vyjádří svůj odůvodněný názor. 

K práci mám jen tyto poznámky : 

Na straně 3 diplomantka konstatuje, že bez návrhu lze vydat předběžné opatření jen tehdy, 
jedná-li se o řízení, které lze zahájit pouze na návrh. Diplomantka by měla pravdu, kdyby se 
pohybovala jen v rámci o.s.ř. nebo zákona č. 229/2013 Sb., ale insolvenční řízení, zahajované 
jen na návrh, umožňuje soudu vydat předběžné opatření i bez návrhu. 

Na straně 8 je současně psáno o způsobilosti být účastníkem řízení a o procesní subjektivitě 
jako o totožném pojmu, což není pravda. 

Na straně 38 je citován § 76f o.s.ř. upravující absolutní neplatnost jednání povinného 
z předběžného opatření. Jak by diplomantka konfrontovala uvedené procesní ustanovení 
s novou úpravou absolutní neplatnosti v NOZ ? 

V části 3.12 práce je obsažen rozbor odpovědnosti za škodu upravené procesním předpisem. 
Diplomantka konstatuje objektivní odpovědnost, ale nenašel jsem řešení možné liberace 
škůdce. 



Tyto poznámky nijak nemění můj názor na kvalitu práce, která je podle mého názoru vysoká. 
Práce je psána přehledně, dobrým jazykem s užitím zdrojů v práci citovaných. 

Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 Práci hodnotím stupněm : Výborně 

 

V Praze dne 4.1. 2015 

JUDr. Tomáš Pohl 


