
Účelem této práce s názvem „Civilní proces v kontinentálním a angloamerickém 

právním systému“ je poskytnout základní přehled o úpravě civilního procesu v některých 

zemích obou zmíněných systémů, provést srovnání těchto úprav, upozornit na nejvýznamnější 

rozdíly a poskytnout výklad o jejich sbližování na mezinárodní, zejména evropské úrovni. 

Důvodem pro výběr tohoto tématu byl nejen můj zájem o problematiku občanského práva 

procesního, ale též mé přesvědčení o přínosnosti komparace různých právních řádů pro 

zdokonalování jednotlivých právních úprav. Vzhledem k neustále se rozšiřující jednotné 

úpravě některých institutů na evropské úrovni je nepochybně užitečné srovnat národní úpravy 

v některých zemích. Komparace je založena na studiu právních systémů České republiky a 

Německa jako zástupců kontinentálního systému a zejména Anglie a Walesu jako zástupců 

práva anglosaského. Kratší kapitola je věnována též právu USA. 

V úvodu jsou popsány cíle této práce, metody využité při zpracování a stručný obsah. 

Druhá kapitola se zabývá výkladem základních pojmů, který je nezbytný pro správné 

porozumění vykládané problematiky. Třetí kapitola je věnována stručnému nastínění historie 

civilního procesu, kde je též poskytnut výklad vývoje common law a equity. Hlavní část 

diplomové práce zabývající se současným občanskoprávním řízením v zemích 

kontinentálního právního systému, v Anglii a v USA je obsažena ve čtvrté a páté kapitole. 

Nejprve jsou zde popsány prameny práva a na tomto místě je též zdůrazněna klíčová role 

psaného práva v kontinentálním systému a judikatury v systému anglosaském. Dále je zde 

pojednáno o soudních soustavách a roli soudců. Značný prostor je věnován problematice 

základních zásad ovládajících civilní proces. V rámci této kapitoly jsou jedna po druhé 

probrány zásady akuzační a inkviziční, principy dokazování, zásada veřejnosti a ústnosti 

jednání, průběh řízení a další aspekty ovlivňující podobu civilního procesu. Srovnávací 

analýza obou systémů podaná v šesté kapitole je zaměřená na porovnání institutů 

diskutovaných v předchozích kapitolách. Sedmá kapitola popisuje proces europeizace 



v civilním procesu v rámci Evropské Unie a Rady Evropy a též zmiňuje Pravidla 

nadnárodního civilního procesu vypracovaná UNIDROIT. V závěru práce jsou též shrnuty 

výhody a nevýhody sbližování jednotlivých právních úprav. 

 


