
SOUČASNOST A PERSPEKTIVY ČESKÉHO 
CIVILNÍHO PROCESU 

 

Kdy: 25. dubna 2014, 9:30 – 14:30  
 

Kde: Právnická fakulta, Veveří 70, Brno, místnost 133 
 

 Téma:  Český civilní proces se již po léta nachází v provizorním stavu. Základem jeho právní 
úpravy je občanský soudní řád z roku 1963, jenž ani po mnoha desítkách novel – či mj. právě také 
kvůli nim – zdaleka nepředstavuje stabilní pilíř civilního sporného procesu, o nějž by se mohly 
spolehlivě opřít právní úpravy dalších druhů civilního řízení. Občanský soudní řád v současné 
podobě je předpisem nepřehledným, formalistickým, místy vnitřně rozporným, a někdy též velmi 
problematickým z pohledu odvětvových zásad civilního procesu či práva na spravedlivý proces 
(např. právní úprava koncentrace řízení či fikcí uznání nároku). Padesát let účinnosti občanského 
soudního řádu, které si právě teď v dubnu připomínáme, proto není příležitostí k oslavám, ale 
k zamyšlení, kudy by se měly ubírat další cesty českého civilního práva procesního, resp. jakou 
podobu by měl mít nový civilní řád soudní, jehož přijetí se jeví jako nezbytně nutné. Právě tomuto 
tématu je věnována chystaná akce. Má sloužit především k diskusi o základních problémech 
současného českého civilního procesu a o možných způsobech jejich překonání, včetně kupř. 
inspirace zahraničními vzory při tvorbě nového civilního řádu soudního. Příspěvky, které budou 
předneseny, tak budou sloužit především jako podnět k další rozpravě se všemi přítomnými. 
Vzhledem k značné šíři současných problémů českého civilního procesu se stranou nechává 
problematika nesporných řízení, exekucí a insolvencí. 
 

 Pro koho je akce určena: Pro každého, koho se v teorii i praxi dotýká problematika civilního 
řízení soudního. 

Kapacita místnosti je naplněna. Na akci se již nelze přihlásit. 

Program: 

Registrace (9:30 - 10:00) 

Blok I. (10:00 – 12:00) 
 

 JUDr. Ludvík David, CSc. (Ústavní soud) 
Ústavně konformní interpretace a normy civilního procesu 

 



 JUDr. Bohumil Dvořák, LL.M., Ph.D. (Centrum právní komparatistiky PF UK, místopředseda 
Obvodního soudu pro Prahu 9 pro věci občanskoprávní) 

Úloha soudce a dalších osob v civilním řízení soudním 
 

 
Občerstvení (12:00 – 12:30) 
 
Blok II. (12:30 – 14:30) 
 

 JUDr. Petr Lavický (Katedra občanského práva PF MU)  
Způsoby a limity urychlování civilního řízení soudního 

 

 Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. (Katedra občanského práva PF UK) 
Opravné prostředky v civilním řízení soudním 

 
 
Diskuse bude následovat po každém příspěvku bloku I. a II. 
 
 


