
PRVNÍ ČÁST 
TEORETICKÁ A HISTORICKÁ VÝCHODISKA 

ZÁSADY KONCENTRACE ŘÍZENÍ 
1. Vymezení pojmů princip, zásada a jejich postavení 

v systému práva 
1.1 Právní princip, obecná zásada právní, zásada 
1.2 Obsahové vymezení pojmů princip, zásada 

a jejich postavení v právním řádu 
1.3 Postavení a role právních principů v systému práva . . . 
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2. Zásada koncentrace řízení, zásada arbitrárního 
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související 
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2.2 Dopady zásady koncentrační v civilním soudním 

řízení 
3. Historicky vývoj právní úpravy koncentrace 

v českém civilním procesu 
3.1 Uplatnění koncentrační zásady v civilním soudním 

řízení v období Rakouska-Uherska a v období 
československého státu do roku 1949, resp. 1951 

3.2 Uplatnění zásady koncentrace řízení v civilním 
soudním řízení v období let 1949, resp. 1951 
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4. Základní východiska současné právní úpravy zakotvená 
po roce 1989 



4.1 Velká novela občanského soudního řádu, 
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4.2 Souhrnná novela občanského soudního řádu, 
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DRUHÁ ČÁST 
PROJEVY ZÁSADY KONCENTRACE 

V CIVILNÍM SOUDNÍM ŘÍZENÍ 
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2. Kvalifikovaná výzva dle § 114b o. s. ř. 

2.1 Obsah a cíle institutu tzv. kvalifikované výzvy 
dle § 114b o. s.ř. 

2.2 Podmínky k vydání usnesení dle § 114b o. s. ř. 
2.2.1 Povaha věci a okolnosti případu 
2.2.2 Vydání kvalifikované výzvy v případě, 

že o věci bylo rozhodnuto platebním 
rozkazem 

2.2.3 Negativní předpoklady 
2.3 Doručování 
2.4 Lhůta k vyjádření se k žalobě a následky 

marného uplynutí této lhůty 
2.5 Obsah vyjádření se žalovaného ve věci 

3. Přípravné jednání 
3.1 Podmínky pro nařízení přípravného jednání 
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4. Koncentrace řízení dle § 118b o. s. ř. 
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6. Koncentrace řízení a její vliv na přistoupení a záměnu 

účastníků řízení 
7. Koncentrace řízení a její vliv na změnu žaloby 
8. Soudcovská koncentrace řízení a její možné uplatnění 

v civilním soudním řízení 



9. Koncentrace řízení dle § 119a o. s. ř. a uplatnění 
principu neúplné apelace v odvolacím řízení 

10. Porušení povinností soudu spojených s koncentrací 
řízení a právní konsekvence takového porušení 
10.1 Nedostatečné poučení účastníků soudem 

dle § 119a o.s.ř. 
10.2 Absence poučení účastníků soudem 

o koncentraci řízení dle § 114c o. s. ř. 
10.3 Absence poučení účastníků soudem 

o koncentraci řízení dle § 118b o. s. ř. 
10.4 Vada spočívající v nepřihlédnutí k odvolatelem 

tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným 
důkazům 

TŘETÍ ČÁST 
MÍRA UPLATNĚNÍ ZÁSADY KONCENTRACE ŘÍZENÍ 

V ZAHRANIČNÍCH PRÁVNÍCH ÚPRAVÁCH A PRAVIDLECH 
NADNÁRODNÍHO CIVILNÍHO PROCESU 

1. Míra uplatnění zásady koncentrace řízení 
v zahraničních právních úpravách 
1.1 Zakotvení koncentrační zásady 

ve slovenském civilním procesu 
1.1.1 Kvalifikovaná výzva dle § 114 o. s. p 
1.1.2 Další prvky koncentrace v právní úpravě 

civilního soudního řízení na Slovensku 
1.1.2.1 Zásada neúplné apelace v odvolacím 

řízení 
1.1.2.2 Zákonná koncentrace řízení 

dle § 118a o.s.p 
1.1.3 Zhodnocení slovenské právní úpravy 

1.2 Právní úprava koncentrace řízení v Anglii a Walesu . . . 
1.2.1 Obecný úvod do právní úpravy civilního 

soudního řízení v Anglii a Walesu 
1.2.2 Prvky koncentrace v řízení na prvním stupni . . . 
1.2.3 Koncentrace odvolacího řízení 



1.2.4 Zhodnocení anglické právní úpravy 
2. Zásada koncentrace civilního soudního řízení 

v evropském a mezinárodním kontextu 
2.1 Zásada koncentrace civilního soudního řízení 

v kontextu mezinárodním 
2.1.1 Úvod do problematiky 
2.1.2 Prvky koncentrace řízení v rámci právní 

úpravy nadnárodního civilního procesu 
2.2 Zásada koncentrace civilního soudního řízení 

v evropském kontextu 
2.2.1 Úvod do problematiky 
2.2.2 Prvky koncentrace řízení v doporučení 

Výboru ministrů č. R (84) 5 o principech 
civilního procesu navržených ke zlepšení 
fungování justice 


