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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Problematika rozkazního řízení není tématem novým. Je však aktuálním, zejména s ohledem 

na připravovanou rekodifikaci občanského soudního řádu (ke dni zpracování práce, tj. 15. 3. 

2019, ve stádiu věcného záměru civilního řádu soudního), stejně tak v souvislosti 

s požadavky právní praxe. Platební rozkaz, který je výsledkem rozkazního řízení, ať už 

v kterékoliv jeho podobě, je účinným nástrojem rychlého dosažení exekučního titulu. Jak 

diplomant správně v úvodu své práce také uvedl, jsou-li dány předpoklady pro jeho vydání, 

může celé řízení proběhnout dokonce bez jediného zásahu soudce. To nepochybně přispívá 

k efektivnímu soudnímu řízení. Prostřednictvím analýzy vybrané problematiky může výše 

uvedené diplomová práce dobře reflektovat a přinést nové či staronové diskusní otázky a 

náměty de lege ferenda (např. v souvislosti s problematickou úpravou elektronického 

platebního rozkazu aj.)   

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 

Téma je možné hodnotit jako středně náročné. To se odvíjí jednak od zvolené analýzy 

tématu, kdy se diplomant nejprve zaměřil obecně na rozkazní řízení a jeho základní zásady, 

aby se poté věnoval již jednotlivým druhům platebního rozkazu v souladu s aktuální právní 

úpravou (tj. postupně platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu, 

směnečnému a šekovému platebnímu rozkazu a evropskému platebnímu rozkazu). Z 

pohledu teoretických znalostí, vstupních údajů, jejich zpracování a použitých metod práce, 

se diplomant se zpracováním tématu vypořádal zdárně, když se rovněž zaměřil na otázky, 

pro které právní předpisy neposkytují výslovnou odpověď (např. pravidla zrušení platebního 

rozkazu na základě podaného odporu a návaznost na dispoziční zásadu, dále nejednotnost 

názorů na problematiku doručování atd.). 

3. Formální a systematické členění práce: 

Po formální stránce práce splňuje požadavky, které jsou na tento druh prací kladeny. Práce 

je po literární stránce psána odborným jazykem, je prosta gramatických chyb. Jazyková a 

grafická úroveň práce je na vysoké úrovni. Co se týče systematiky, práce je strukturována 

celkem do šesti (6) kapitol, nepočítaje v to Úvod a Závěr, Seznam zkratek, Seznam 

použitých zdrojů, Seznam příloh a oba jazykové Abstrakty. Diplomant při zpracování práce 

postupoval logicky, když nejprve obecně vymezil právní úpravu rozkazního řízení (kap. 1., 

str. 3 a násl.), aby se následně věnoval již jednotlivým modifikacím platebního rozkazu (kap. 

2. až 6., str. 9 a násl.). Takto zvolená struktura je správná a obsahově vyvážená. 



4. Vyjádření k práci: 

V úvodu práce diplomant vymezil cíl své práce, kterým je analýza problematiky rozkazního 

řízení a jeho dílčích typů se snahou postihnout jej i s přesahy do jiných druhů řízení (str. 2.). 

Tento cíl byl naplněn. Práce nevykazuje zásadních věcných nedostatků. Naopak, osvědčuje 

zájem diplomanta o zkoumanou problematiku doplněnou o porovnání s možnou budoucí 

právní úpravou obsaženou ve věcném zámětu civilního řádu soudního (např. str. 11, 17, 20 

atd.), resp. o požadavky a závěry právní praxe. Pozitivně je třeba hodnotit zpracovanou část 

věnovanou kvalifikované výzvě v návaznosti na vydaný platební rozkaz (podkap. 2.4., str. 12 

až 14), dále část zaměřenou na zvláštnosti rejstříku EPR u okresních a krajských soudů 

(podkap. 3.4., str. 35 až 38), část s rozborem doručování směnečného a škového platebního 

rozkazu (podkap. 4.4., str. 49 až 50), nebo polemiku nad řízením po vyhovění žádosti o 

přezkum u evropského platebního rozkazu (podkap. 5.8.4., str. 65). Naopak v insolvenčním 

řízení by bylo možno přivítat detailnější analýzu využití platebních rozkazů, takto to bylo 

zpracováno příliš obecně, dopadajíce vlastně na jakékoliv přihlášené vykonatelné 

pohledávky do ins. řízení (str. 67 a násl.). To však kvalitu práce podstatně nesnižuje a i s 

ohledem na výše uvedené hodnotím práci jako velmi zdařilou a doporučuji ji ústní obhajobě. 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: Adekvátní. 

- logická stavba práce: Vyhovující. 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: Adekvátní, cizojazyčné 

zdroje nebyly využity, jednoznačně pozitivně lze hodnotit rozsáhlou práci s judikaturou 

(celkem 67 soudních rozhodnutí včetně judikatury Soudního dvora). 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Adekvátní ve vztahu ke zvolené 

problematice, práce je obohacena návrhy de lege ferenda (např. podkap. 2.7.4., str. 20). 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní, práce je vhodně doplněna o přílohovou 

část (celkem 6 příloh). 

- jazyková a stylistická úroveň: Adekvátní. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Nechť se diplomat blíže vyjádří k možným změnám právní úpravy elektronického platebního 

rozkazu (s ohledem na předpoklady pro jeho vydání). 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: Doporučuji. 

Navržený kvalifikační stupeň: Výborně. 

V Praze dne 10. 5. 2019 
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