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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Rozkazní řízení představují v civilním procesu klasické, byť do určité míry dílčí téma. Ohledně 
jeho teoretické podstaty platí spíše to druhé, avšak jeho praktický význam představuje zásadní téma, 
a to zejména z pohledu recentního vývoje procesu usilujícího o hospodárné a procesně efektivní 
metody vyřízení sporů. Aktuálnost tématu je dána potřebou sledovat teoretický základ ve světle 
nových, často pragmaticky formulovaných požadavků aplikační praxe. O to více se v případě rozdílných 
požadavků jeví nutnou snaha věnovat se důsledně teoretickým základům institutu.  
 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, na vstupní údaje a jejich zpracování a na použité metody:  

Dané téma je spíše středně náročné, a to jak po stránce teorie, neboť rozkazní řízení je spíše 
mikroinstitutem, jemuž se se teorie věnuje spíše okrajově, a koneckonců i ze strany praxe, neboť na 
první pohled postačí sledovat právní úprav a její aplikaci. V tomto směru je ale třeba hledat nové úhly 
pohledu a pokusit se při využití i zahraničního srovnání o komplexnější analýzu. Způsob zpracování 
práce uvedené obtížnosti odpovídá. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce:  

Práce je vedle úvodu a závěru složena ze šesti dále velmi podrobně členěných částí (kapitol). 

V prvé se autor věnuje základům institutu, druhá část – stěžejní i co do rozsahu - je zaměřena na obecný 

platební rozkaz, logicky navazují další kapitoly (3. až 5.) věnované dalším druhům platebních rozkazů 

(autor neopomíjí ani evropskou úpravu, byť zde jde o specifickou variantu, jejíž teoretické uchopení se   

klasickému zpracování spíše příčí – práce by se bez této verze i obešla). Závěrečná šestá část se zabývá 

zajímavým pohledem na dané téma z vykonávacích a z insolvenčního řízení. Co v práci – jinak 

komplexně a systematicky bezvadně pojaté – postrádám, je určité – průřezové, ne nutně samostatné 

- srovnání s klasickou cizí úpravou (nabízela by se logicky úprava německá, při elektronické variantě 

příp. rakouská). Z formálního a systematického hlediska práce plně vyhovuje.  

 
4. Vyjádření k práci:  

Téma práce je klasické, autor se neomezuje na pouhý popis právní úpravy; naopak, práce je 
velmi komplexním zpracováním. Autor vhodně vybírá dílčí otázky a snaží se o hodnocení vedoucí 
k vlastním závěrům. Práce se na dané ploše jeví být úspěšným vlastním zpracováním. Širší záběr není 
na škodu, ale výše uvedená výtka k zahrnutí evropské varianty je kritická v tom smyslu, že danou plochu 
mohl autor více využít ve vztahu k vlastní národní procesní úpravě. 
 
 



5. Kritéria hodnocení práce:  
Cíl práce, tedy analyzovat vývoj a současnu podobu platebně rozkazních řízení autor úspěšně 

naplnil. 
Práce představuje samostatný tvůrčí počin autora, i dle výsledku analýzy textu dle programu 

Thesis autor splnil formální požadavky na originalitu díla.  
Práce je systematicky členěna v souladu s tématem a zvoleným pohledem; autor mohl ovšem 

zapracovat vhodně určitou komparaci se zahraniční úpravou.  
Práce netrpí věcnými nedostatky, je zpracována na úrovni. 

 
 
 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  
 Jak autor nahlíží na povahu tzv. elektronického platebního rozkazu; jde o tzv. elektronické 
řízení, tak jak je chápáno – s ohledem na naši právní úpravu spíše v zahraničním procesních modelech?  
 Jak se autor dívá na úvahu o možnosti fikce doručení u platebního rozkazu – de lege lata a de 
lege ferenda (v širších souvislostech než u uvažované navržené variantě)? 
 
 
Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Práce splňuje příslušné požadavky a je způsobilá k ústní obhajobě.  
 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  

Předběžně práci hodnotím výborně. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 6. května 2019  
 

Doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
      


