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Autor předkládá k hodnocení diplomovou práci o rozsahu na hranici stanoveného minima. 

Práce obsahuje všechny požadované náležitosti a přílohy. 

Volbu tématu oceňuji, protože předběžná opatření jsou prakticky hojně využívaným 

institutem a právě jejich praktická aplikace vyvolává diskusi nad dílčími otázkami 

předběžných opatření. Téma je relativně úzké, a to vyžaduje adekvátní způsob zpracování. 

Hodnocení, do jaké míry se autor s nároky tématu vypořádal,  bude předmětem  následujícího 

posouzení. 

Systematicky je téma rozvrženo  vhodně, věcně správně a logicky. Rozvržením tématu autor 

prokazuje velmi dobrou orientaci ve zvolené problematice. 

Výklady začíná autor  správným obecným  pojednáním o pojmu předběžného opatření, 

druzích předběžných opatřeních, jeho účelu a připomíná změny účinné v této oblasti od 

1.1.2014. Nejnovější změny může zmínit v rámci ústní obhajoby. 

Dále jsou autorovy výklady odděleně zaměřeny na předběžné opatření upravené v občanském 

soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Logicky v první zmíněné kapitole 

jsou výklady rozsáhlejší, neboť jde o úpravu obecnou (ve vztahu k úpravě v zákoně o 

zvláštních řízeních soudních). Konstatuji, že výklady zde obsažené jsou  komplexní a 

zasvěcené, ačkoli vychází autor z relativně omezeného okruhu pramenů (uvádí pouze jeden 

komentář k OSŘ). Jde však o výklady věnované v zásadě všem jednotlivým dílčím otázkám 

institutu předběžného opatření, resp. řízení o něm (mj. předpoklady a obsah  nařízeného 

předběžného opatření). Autor do práce zařazuje i výklady o následcích právního jednání 

v rozporu s pravomocným a vykonatelným rozhodnutím, kterým bylo návrhu na vydání 

předběžného opatření   vyhověno. V otázce jistoty by měl autor v rámci ústní obhajoby 

doplnit výklady  ohledně hledisek, která vedou soud k závěru, že složená výše jistoty je 

nedostatečná a je třeba ji navýšit. Stejně tak by mohl autor uvést příklad situace, kdy lze 



nařídit předběžném opatřením povinnost třetí osobě. Jinak hodnotím výklad obsažený v této 

partii jako kvalitní a úplný. Podobné hodnocení platí i pro následující partii, která se věnuje 

předběžným opatřením nařizovaným podle zákona o zvláštních řízeních soudních. I zde jsou 

autorovy úvahy opřeny o dobrou znalost platného práva i judikatury.  

Celkově  proto hodnotím diplomovou práci Lukáše Kantoříka jako práci, která splňuje 

požadavky kladené na tento druh prací a proto ji d o p o r u č u j i k ústní obhajobě. 

V Praze dne 1.5.2018 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

   


