Resumé
Odvolání v civilním procesu
Cílem této diplomové práce je zaměřit se na právní úpravu nejhojněji
využívaného řádného opravného prostředku v českém civilním procesu, kterým je
odvolání. Ve své práci jsem se pokusila popsat odvolací řízení od samého počátku až do
konečného rozhodnutí ve věci ve spojení se samotnou aplikací práva. Má práce se tedy
neobejde bez užití bohaté soudní judikatury.
Toto téma své diplomové práce jsem si vybrala hned z několika důvodů, a to
zejména proto, že se o český civilní proces a jeho vývoj osobně zajímám a jeho
důkladná znalost je velmi důležitá pro každou právnicky vzdělanou osobu.
Právní úprava odvolání a vůbec všech opravných prostředků občanského
soudního řízení je zakotvena v zákoně č. 99/1963, Sb., občanském soudním řádu.
Související právní úpravu nalezneme i v dalších zákonech, a to například v zákoně č.
292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních.
Tato diplomová práce je rozdělena do jedenácti kapitol, přičemž každá kapitola se
zaměřuje na odlišnou část předmětné problematiky. Má práce se skládá zejména
z teoretického vymezení institutu odvolání v občanském řízení, a to s důrazem na
význam soudní praxe a aplikace práva. V této práci nalezneme popis postupu, jakým
způsobem je možné podat odvolání, jeho náležitosti, zásady, kterými je odvolací řízení
vedeno a konečně způsoby rozhodnutí odvolacího soudu. Odvolací soud může napadené
rozhodnutí potvrdit, změnit, zrušit a sám vydat rozhodnutí nové či jej vrátit soudu
prvního stupně k vydání nového rozhodnutí ve věci.
Praktická část mé práce je zaměřena na problematiku tzv. bagatelních věcí a
právní úprava odvolání v takových věcech. O bagatelní věc půjde v případě, že žalobce
uplatní peněžitý nárok nepřevyšující částku ve výši 10.000 Kč bez příslušenství. Proti
rozhodnutí soudu prvního stupně v takové věci není odvolání přípustné, a proto jsem se
pokusila zamyslet nad stanovením finanční hranice a nad tím, zda není taková úprava
v rozporu s právem na spravedlivý proces.

Závěrem lze shrnout, že má diplomová práce podává přehled základních
informací, principů a právní regulace institutu odvolání v civilním procesu v souvislosti
s aplikací práva, tedy soudní judikaturou. Dále jsem se pokusila nastínit možné
nedostatky současné právní úpravy. Diplomová práce je založena na platné a účinné
právní úpravě k 30.6.2016.

