
Posudek oponentky  

na rigorózní práci Mgr.Gabriely Srpové na téma: 

Náklady civilního řízení – rozhodování o jejich přiznání a  jejich výši 

 

Autorka předkládá k posouzení rigorózní práci o rozsahu 97 stran vlastního textu. Práce 

obsahuje  všechny formální a obsahové přílohy a náležitosti. 

K volbě tématu: 

Náklady řízení patří v soudní praxi k nejfrekventovanější rozhodované otázky. Tím spíše je 

žádoucí analyzovat platnou právní úpravu a doktrinální postoje, aby tak bylo možno 

vyvozovat závěry pro případně změny. Náročnost tématu spatřuji především v jeho šíři a 

komplexnosti.  Jeho dobré zpracování vyžaduje široký rozsah znalostí. 

K systematice práce: 

Autorka text práce v zásadě dobře systematicky rozvrhla. Výhrady lze mít k disproporčním 

výkladům ohledně soudního poplatku, které však autorka vysvětluje.  Takové rozvržení však 

bylo učiněno na úkor  jiných závažných institutů (např. nákladů dokazování prostřednictvím 

nových technologií  nebo rozsahu moderačního práva soudce etc.). Systematicky náleží do 

zvoleného tématu rigorózní práce výklad nákladů řízení ve všech typech řízení, tj. i 

zajišťovacího (to je uvedeno jen stručně na str. 64), vykonávacího i rozhodčího, kterými se 

autorka nezabývá. Naopak oceňuji zařazení výkladů o rozhodování o nákladech řízení  při 

pluralitě účastníků nebo předmětu řízení (str. 76 an.).   

K vlastnímu zpracování: 

Autorka se v práci nepokusila o jasné pojmové vymezení institutu nákladů řízení (činí tak 

pouze prostřednictvím výčtu jednotlivých druhů).  V kapitolách 2.2 a 2.2.3. hovoří např. o 

hotových výdajích účastníků a hotových výdajích  v širším smyslu. Měla by tak tedy učinit 

v rámci ústní obhajoby. Dále se autorka podrobněji nezmiňuje o zásadě nově vyjádřené 

v ustan. § 138 odst. 1 OSŘ, tj. že osvobození od soudního poplatku má být zásadně přiznáno 

jako částečné. Ačkoli se autorka vyslovuje jednoznačně pro means and merit test, 

nevypořádala se dostatečně s argumenty proti němu (viz  k tomu např.  A.Macková, Právní 

pomoc advokátů a její dostupnost, C.H.Bech, 2001). Na str. 92 komentuje autorka vztah 

mediace a moderačního práva soudu podle § 150 OSŘ. V rámci ústní obhajoby by měla tyto 



své úvahy dále  rozvinout a dále pak vyjádřit svůj názor na vztah moderačního práva soudu a 

postoje stran sporného řízení v dokazování. 

Předkládaná práce vychází ze širokého okruhu relevantních pramenů, které jsou v práci 

citovány (včetně rozsáhlého souboru soudních rozhodnutí) a má odpovídající jazykovou 

úroveň.  

Závěr: 

Celkově hodnotím rigorózní práci Mgr. Gabriely Srpové jako práci, která splňuje požadavky 

kladené na tento druh prací a je proto způsobilým předmětem ústní obhajoby, ke které ji 

d o p o r u č u j i. 

 

V Praze dne 24.9.2018 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

Oponentka práce 

 


