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Cíl práce formuloval kandidát v bodu 4 nazvaném K použité metodě (struktura 

a postup práce) tak, že jejím záměrem je pátrat po historických kořenech a 

smyslu institutu, komparovat zahraniční právní řády, sledovat vývoj na úrovni 

teoretické i ústavní a podat výklad současné úpravy v českém právním řádu, vč. 

úvah de lege ferenda. 

Takto vytčený cíl kandidát beze zbytku splnil. Téma je velmi aktuální, protože 

v soudní praxi se užívání předběžných opatření značně rozmohlo, avšak jeho 

právní úprava v občanském soudním řádu i v zákonu o zvláštních řízeních 

soudních je velmi kusá a nedostatečná, takže mnoho sporných dílčích otázek 

zůstává legislativně neřešeno. Jejich možné řešení, založené na teoretickém a 

komparativním přístupu včetně ústavněprávního pohledu, právě disertační 

práce nabízí. 

Předložená práce je – vedle Úvodu a Závěru - členěna  do pěti kapitol, jádrem 

práce jsou kapitoly čtvrtá (Základní otázky práva předběžných opatření) a pátá 

(Výklad platné právní úpravy předběžných opatření v OSŘ). V části čtvrté – 

zjevně nejhodnotnější – autor rozebírá jednotlivé otázky na bázi zejména 

německy psané literatury, kterou v širokém rozsahu ovládl. Jde nejen o 

rakouskou, ale též německou a částečně i švýcarskou nauku, která je mu 

vodítkem v otázkách účelu předběžných opatření, jejich teoretického třídění, 

předmětu zajišťovacího řízení a jeho mezí, osvědčování skutečností, v důrazu na 

vyvažování zájmu obou stran, v problematice vztahu k výroku rozhodnutí ve 

věci samé, v otázce souvisejících náhrad škody atd. Přitom neopomíjí nikde ani 

porovnání s řešením českým. 

Za tohoto stavu by bylo možné předpokládat, že část pátá, pojednávající o 

české právní úpravě již bude nadbytečná, avšak není tomu tak: zde jde 

disertant do detailnějších výkladů a v žádném směru se nepřekrývá 

s předchozím výkladem obecným. A navíc zde plně využívá prostor pro náměty 

de lege ferenda.  

Práci považuji za disertaci nadprůměrné úrovně. Autorova práce s literaturou, 

judikaturou i nálezy Ústavního soudu, sama o sobě kvalitní, je velmi vhodně 

doplněna řadou příkladů, které autor čerpá z uvedených zdrojů, ale též je sám 

tvoří. Oceňuji i styl výkladu, jeho systematičnost, přehlednost, logický postup. 



Co lze jedině práci vytknout, je nedostatek závěrečného zhodnocení a syntézy 

požadavků, se kterými by se měla budoucí česká právní úprava v této oblasti 

vypořádat. Závěr práce (necelé tři strany) a Shrnutí (necelé dvě strany), při 

celkovém rozsahu 230 stran, nejsou zcela na úrovni analytické práce, kterou 

autor odvedl. Četné dílčí závěry de lege ferenda, v práci porůznu obsažené, by 

zasloužily, aby z nich autor vyvodil celkový koncepční závěr. Doporučuji mu 

proto, aby se o to pro účely publikace ještě pokusil.  

Bez ohledu na to však považuji disertační práce Mgr. Hrnčiříka za kvalitní, 

přínosnou pro teorii i praxi a doporučuji ji k obhajobě. 
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