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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
 
Téma zmeškání v civilním procesu není nové, neboť diskuse o vhodné systémové reakci na 
riziko maření průběhu řízení z důvodu nepřítomnosti či nespolupráce jednoho z účastníků 
(typicky žalovaného) se vedly (a lze je vést) prakticky za jakékoli právní úpravy. Přesto 
zůstává tématem aktuálním, neboť právní praxe je nucena se s tímto problémem vypořádat a 
žádné definitivní řešení dosud nalezeno nebylo. Zpracování tématu za využití komparace 
českého a španělského právního řádu je poměrně originální. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, na vstupní údaje a jejich zpracování a na 

použité metody: 
 
Zvolené téma je standardně náročné z hlediska potřebných teoretických znalostí, vyžaduje 
seznámení se a aplikaci konkrétních zákonných ustanovení i principů civilního procesu. 
Vzhledem k využití zahraničního (španělského) právního řádu měla však autorka úkol ztížen 
tím, že pochopení skutečné aplikace cizího práva (tj. nejen, jak plyne z textu určitého 
ustanovení právního předpisu, ale jak se reálně používá v právním životě) vyžaduje 
seznámení se i se zahraničními doktrinálními prameny a judikaturou. To je předpokladem pro 
úspěšnou aplikaci komparativní metody, o kterou autorka usiluje. 
 
3. Formální a systematické členění práce: 
 
Práce je obsahově členěna do třech hlavních okruhů, představuje nejprve českou a poté 
španělskou právní úpravu vždy samostatně, ve třetí části pak usiluje o diskusní propojení 
obou úprav po jednotlivých institutech. Celkově jde o řešení akceptovatelné, byť jeho 
nevýhodou je, že úvodní dva obsahové bloky působí více popisně a těžiště právní diskuse se 
nachází až v části poslední. 
 
4. Vyjádření k práci: 
 
Celkově lze práci považovat za poměrně zajímavou a obohacující pro čtenáře, který není 
znalý španělské právní úpravy a aplikační praxe. Z hlediska právní nauky je, jak je uvedeno i 
výše, nejvíce přínosnou třetí část práce, která se také sympatickým způsobem snaží o vlastní 
úvahu a argumentaci autorky k jednotlivým aspektům (například ohledně důvodů pro vydání 
rozsudku pro zmeškání či jeho zrušení, opravných prostředků apod.). 
 
V detailech lze vznést dílčí připomínky, a to například k tvrzení, že smír nelze uzavřít, má-li 
být vydáno rozhodnutí konstitutivní povahy, například o zrušení a vypořádání podílového 
spoluvlastnictví (str. 12), že návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání lze podat „v den právní 
moci rozsudku“ (str. 17), či že „mylné rozsudky“ zakládají rozpor mezi hmotněprávním 
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stavem před zahájením soudního řízení a hmotněprávním stavem po vydání soudního 
rozhodnutí (str. 19). Lze se nicméně domnívat, že nepřesnost zde vznikla spíše v důsledku ne 
ideálně zvolené formulace než v důsledku neznalosti. Obdobně některé formulace vzniklé 
zřejmě překladem nejsou zcela srozumitelné (například co je míněno „neprovedenými 
návrhy“ na str. 31 či jak je to s prokazováním neznalosti vedeného soudního sporu na str. 38). 
 
5. Kritéria hodnocení práce (splnění cíle práce, samostatnost při zpracování tématu 

včetně zhodnocení z hlediska plagiátorství, logická stavba práce, práce se zdroji / 
využití cizojazyčných zdrojů, včetně citací, hloubka provedené analýzy ve vztahu 
k tématu, úprava práce, jazyková a stylistická úroveň): 

 
Autorka si klade za cíl představit českou a španělskou právní úpravu zmeškání žalovaného 
v civilním procesu a poukázat na jejich odlišné chápání, jakož i uvážit výhody či nevýhody 
obou. Tento cíl je v zásadě splněn. 
 
Práce je zpracována samostatně a zřetelně není plagiátem, autorka projevuje své vlastní 
úvahy, a to především ve třetí části práce, kde se snaží aplikovat komparaci se zahraniční, 
španělskou právní úpravou. Z hlediska použitých metod v práci dominuje metoda 
komparativní. 
 
Práce má logickou strukturu, jejíž nevýhodou je nicméně určitá popisnost první a druhé části. 
Využívá v určitém rozsahu domácí i zahraniční literaturu, zahraniční zdroje opět především 
k čerpání poznatků pro komparaci, byť lze mít za to, že by využití domácích i zahraničních 
zdrojů mohlo být ještě větší. Citace jsou prováděny vcelku standardním způsobem. 
 
Hloubka provedené analýzy odpovídá tématu a zvolené metodě s přihlédnutím k omezeným 
možnostem daným předpokládaným rozsahem diplomové práce. Formální úprava diplomové 
práce odpovídá obvyklým požadavkům na ni kladeným. 
 
Jazyková a stylistická úroveň je dobrá, nevykazuje zásadní nedostatky, byť lze nalézt určité 
nepřesnosti ve vyjádření či dílčí překlepy. 
 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
Bylo by pro český civilní proces obohacením zavedení nějakého centrálního, veřejně 
dostupného registru, který by byl využitelný pro minimalizaci rizika zmeškání, například 
nějaký registr probíhajících řízení apod.? Pokud ano, bylo by to akceptovatelné 
z ústavněprávního hlediska? 
 
Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: 
 
Práci navrhuji hodnotit „velmi dobře“, s přihlédnutím k průběhu obhajoby. 
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V Praze dne 28. března 2018 
 
 
     
 JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
 


