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Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Daniely Hlaváčkové na téma „ Průtahy 

v civilním procesu“. 

 

 

 

 

 

Práce je vyhotovena v květnu 2016 a obsahuje 119 stran vlastního textu. 

 

Autorka si na sebe vzala nelehký, ale o to více záslužný úkol. Téma průtahů v jakémkoli 

řízení a tím více v civilním řízení je tématem sledovaným zejména neodbornou veřejností. 

Řešení průtahů v řízení se může dít mocenskými zásahy, ale je otázkou, zda nepůjde jen o 

politické a populistické gesto. 

Autorka se rozhodla se existencí průtahů zabývat z mnoha pohledů a podrobila kritice i 

postupnou právní úpravu, zejména občanského řízení sporného. Vedle toho sleduje vývoj 

judikatury ESPL, Ústavního soudu a zabývá se v nutné míře i analýzou právní úpravy 

v několik evropských státech. 

Výslednicí je velmi dobrá práce, která podle mého soudu nevynechá ani jeden z možných 

aspektů posouzení problému, aniž by počet stran vyjadřoval, jak tomu někdy bývá, jen snahu 

dodržet počet stran a obsah je pouhou komparistikou a citací pramenů. 

Autorka člení práci sedmi hlavních částí. V první části se zabývá pojmem „průtahy“ a stanoví 

si základní kritéria pro posouzení přiměřenosti délky řízení. V druhé části zkoumá vývoj 

civilního procesu na našem území a již zde se zamýšlí nad možnost rekodifikací procesu. 

V části třetí se zabývá hlavnímu institut civilního procesu sloužící k urychlení řízení, část 

čtvrtá se týká srovnání délky řízení v ČR z pohledu EK pro efektivitu justice, pátá část se 

zabývá srovnáním s vybranými právními úpravami v Evropě, část šestá směřuje k analýze 

odpovědnosti za průtahy a sedmá část je věnována úvahám de lege ferenda. 

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují, jsou psány srozumitelně, věcně a dobrým 

právním jazykem s častou citací užité judikatury a zdrojů pro tvorbu práce. 

Práci proto doporučuji jako velmi dobrou k obhajobě. 

Při obhajobě by se mohla vyslovit autorka k názoru, zda četnost nových právních předpisů, 

zejména v oblasti občanského práva hmotného a obchodního práva není jedním z možných 

faktorů vzniku průtahu, tj. zejména k absenci judikatury, která se bude tvořit poměrně 
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dlouhou dobu a zda by věci neprospěla větší specializace senátů, zejména ve složitých věcech 

či ve věci společensky velmi citlivých- peče o nezletilé. 

 

V Praze dne 4.11. 2016 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 

 


