
Posudek konzultantky 

na rigorózní práci Mgr.Daniely Hlaváčkové na téma: 

Průtahy v civilním procesu 

 

 

   Autorka předkládá k hodnocení rigorózní práci o rozsahu 119 stran vlastního textu. Práce 

obsahuje všechny vyžadované formální náležitosti. 

  Především je třeba ocenit volbu tématu. Průtahy  v soudním řízení mají mimořádně závažný 

vliv na právní jistotu a tím, přirozeně, i na úroveň obecného právního vědomí. Rozhodování 

soudu v přiměřeně lhůtě je nezbytným předpokladem efektivity soudní ochrany.  Stejně tak 

platí, že základním předpokladem akceptace rozhodnutí je jeho včasnost. Téma je však 

náročné svým rozsahem. Jeho zpracování vyžaduje výbornou znalost právní úpravy civilního 

procesu (resp. rovněž jeho alternativ) a současně i celé řady dalších souvislostí (ústavních 

limitů soudního rozhodování, organizace justice atd.). V předkládané práci se autorka se svým 

rigorózním zadáním vypořádala více než zdařile. 

   Systematicky je téma uchopeno a rozvrženo výborně. Text práce je přehledný a jednotlivým 

zvoleným otázkám se autorka věnuje ve vzájemně vyvážených proporcích. Práce má celkem 

sedm částí. V první se autorka věnuje pojmu, který je hlavním objektem jejího zájmu, tj. 

průtahy (civilním) v řízení. Autorka nabízí přehled kritérií, která jsou možnou příčinou 

průtahů v řízení. Příčiny průtahů tím jistě nejsou vyčerpány (čehož  je si  však autorka 

vědoma a vyjadřuje to mj. i později ve své práci vyjádřením okruhu návrhů, kterými by bylo 

možno průtahům čelit), ale autorka svůj výběr zaměřila na nejvýznamnější z nich a následně 

přibližuje (i analýzou náhledu Ústavního soudu ČR a konkrétních poznatků z praxe)  hlediska 

rozlišování průtahů přičitatelných státu. Za hlediska objektivní považuje autorka mj. i podobu 

procesních předpisů, k níž se v práci opakovaně v různých souvislostech vrací.  

 V následující kapitole autorka stručně  a věcně rekapituluje (se zaměřením na své téma) 

historický vývoj civilního procesu a kriticky hodnotí stav právní úpravy v oblasti koncentrace 

řízení, resp. poučovací povinnosti s ní spojené,  a v odvolání.  V rámci ústní obhajoby nechť 

autorka vyjádří svou představu konceptu zákazu kasačního rozhodování odvolacích soudů a 

jeho důsledky. 



 V další partii práce se autorka věnuje institutům, jejichž zakotvením v platné právní úpravě 

má být urychlení řízení umožněno. Jde o rozkazní řízení, tzv. kvalifikovanou výzvu v rámci 

přípravy jednání, přípravné jednání, poučovací povinnost soudu, koncentraci řízení, rozsudek 

pro zmeškání a rozsudek pro uznání detailněji a další instituty (mj. separace nákladů řízení, 

doručování, mezitímní a částečný rozsudek) jsou pak komentovány v souhrnné poznámce 

autorky. Výklady autorky v této části práce prokazují opět její výbornou orientaci ve 

zkoumané problematice, širokou šíři znalostí, včetně znalosti  rozsáhlého okruhu judikatury. 

Argumentace autorky je proto zasvěcená a přesvědčivá (např. viz její polemiku s nálezem 

Ústavního soudu ČR ve věci kvalifikované výzvy, resp. fikce uznání). V rámci ústní obhajoby 

by autorka mohla doplnit svou představu o řešení odpovědnosti účastníka za doručení na tzv. 

formální adresu (tak, aby se důsledně zamezilo zneužívání zejména v exekučním řízení). 

Další kapitola přibližuje metodiku přijatou CEPEJ a výsledky ČR v posledním sledovaném 

období. Jaký postoj má autorka k použitým metodikám srovnávání, když sama hned 

v následující kapitole připomíná, co vše je třeba zohlednit při porovnávání délek řízení? 

Systémy Dánska, Itálie (která tradičně vykazuje značné průtahy v řízení) a Francie podrobuje 

autorka podrobnějšímu hodnocení na základě relativně úzkého okruhu přímých pramenů. 

Šestá část hodnocené práce se zabývá odpovědností (státu)  za průtahy a zákonnými 

prostředky nápravy. Autorka opět precizně analyzuje vybraná rozhodnutí (jde o rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva) a výsledkem jejího zkoumání je závěr o spojitosti čl. 6 a 

13 EÚLP a z něj plynoucí nutnost sledovat nejen reparaci, ale především prevenci průtahů 

v civilních řízeních. S tímto přístupem pak autorka analyzuje instituty prevence zakotvené 

v našem platném právu: návrh na určení lhůty k provedení úkonu, stížnost orgánu státní 

správy soudu a ústavní stížnost. Dále pak – opět velmi detailně a fundovaně – analyzuje 

způsoby  (a jejich podmínky) kompenzace za průtahy:  stížnost k ESLP, zadostiučinění za 

nemajetkovou újmu a náhradu škody.  

Předloženou práci uzavírají autorčiny úvahy de lege ferenda. Autorka je člení do oblasti 

elektronizace justice,  alternativního řešení sporů (mediace, rozhodčí řízení a mimosoudní 

řešení sporů jsou přitom řešeny  správně odděleně), posílení aparátu soudu a nakonec shrnuje 

inspirativní poznatky ze zahraničí (mj. návrat k principu úplné apelace, zveřejňování 

časového odhadu průběhu řízení, povinné  právní zastoupení mimo bagatelní věci atd.). 



Závěr: předložená práce je velmi zdařilým zvládnutím rigorózního zadání, splňuje (a 

v některých ohledech převyšuje) požadavky kladené na tento druh prací, a to rozsahem, 

obsahem i metodami zpracování. 

Na základě shora uvedeného hodnocení ji proto k ústní obhajobě  

d o p o r u č u j i.   

 V Praze dne 13.5.2017 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D.  

          

 

    

 


