
Posudek vedoucího diplomové práce Zuzany Rambouskové na téma „ Předběžná 

opatření v civilním řízení „. 

 

 

 

 

 

Práce je zpracována v listopadu 2015 a má 76 stran vlastního textu. 

 

Autorka se věnuje podle mého názoru stále aktuálními tématu, mimo jiné i proto , že část 

předběžných opatření byla od 1.1. 2014 přesunuta do zákona 292/2013 Sb., ale nikoliv 

v původní podobě. 

Navíc řada odkazů na vývoj judikatury včetně judikatury Ústavní soudu svědčí o vývoji 

procesně právního posuzování institutu předběžného opatření, často i protichůdně. 

Výběr tématu bez rozpaků považuji za velmi aktuální. 

Práce , jak je uvedeno v jejím úvodu, se zabývá pouze předběžnými opatřeními obsaženými 

v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních a úmyslně se nezabývá 

předběžnými opatřeními vydávanými v insolvenčním řízení. Uvedené omezení nepokládám 

za negativum. Naopak toto zúžení umožnilo autorce větší „záběr“ práce. 

Práce je systematicky a logicky složena z obecného vymezení institutu a poté se zabývá 

předběžnými opatřeními upravenými v občanském soudním řádu a poté v zákoně o zvláštních 

řízeních soudních. Přitom autorka uvedené části striktně neodděluje, ale v obou odkazuje na 

druhou úpravu, a to zejména pokud se jedná o základní procesní principy. 

K práci mám jen několik připomínek : 

- Na straně 14 není užit přesný pojem „způsobilost být účastníkem řízení“ odpovídající 

pojmu právní osobnost 

- Na straně 20 až 21 mi chybí detailnější výklad usnesení soudu o zamítnutí a odmítnutí 

návrhu, tedy mezi rozhodnutím meritorním a procesním 

Přes tyto drobné výhradě hodnotím práci jako pečlivě a dobře zpracovanou a stejně kladně 

hodnotím i jazyk práce. Práce obsahuje poznámky užité jako zdroje v textu. 

Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou“ výborně“. 

Při obhajobě bych chtěl znát názor autorky na vztah úpravy náhrady škody vzniklé porušením 

zákona podle občanského zákoníku a úpravy podle OSŘ, kdy se jedná o dva zcela odlišné 



principy odpovědnosti. Totéž platí o vztahu kumulativních důvodu absolutní neplatnosti 

právního jednání podle občanského zákoníku a neplatnosti jednání v rozporu s usnesením o 

předběžném opatření. 

 

V Praze dne 15.12. 2015 

 

JUDr. Tomáš Pohl 


