Tato diplomová práce se zabývá zkrácenými (rozkazními) řízeními a snaží se nabídnout
komplexní pohled na zkrácená řízení. Práce se dělí do sedmi částí. První část obecně
představuje zkrácená řízení. Zaměřuje se také na základní principy rozkazního řízení,
na příslušné soudy a soudní spisy. Následně se čtenář v druhé až páté části postupně dozví
o platebním rozkazu, elektronickém platebním rozkazu, evropském platebním rozkazu a také
směnečném a šekovém platebním rozkazu. Šestá část se týká rozkazních řízení podle věcného
záměru civilního řádu soudního. Závěrečná sedmá část souvisí s francouzskou úpravou
rozkazních řízení.
Pro rozkazní řízení je příznačné, že není nařizováno jednání, nedochází k dokazování,
a ani osvědčování skutkového stavu. Soud rozhoduje bez slyšení žalovaného pouze na podkladě
žaloby. V platebním rozkazu je žalovanému uložena povinnost uhradit peněžitou částku,
či podat

odpor.

Rozdíl

mezi

elektronickým

platebním

rozkazem

a

klasickým

platebním rozkazem je ve formě podání návrhu. Výhoda elektronického rozkazního řízení tkví
v tom, že návrh na vydání elektronického platebního rozkazu se podává elektronicky.
Směnečným nebo šekovým platebním rozkazem je uplatňován nárok z šeku či směnky.
Pro žalobce je směnečné a šekové rozkazní řízení prospěšné zejména z důvodu výraznější
aplikace principu koncentračního. Evropský platební rozkaz je využíván v případech
s přeshraničním prvkem. Do právních úprav jednotlivých členských států EU (kromě Dánska)
byl evropský platební rozkaz zaveden nařízením č. 1896/2006. Procesní otázky neupravené
nařízením č. 1896/2006 se řídí procesními pravidly jednotlivých členských států Unie.
Eurorozkazní řízení je na rozdíl od českého vnitrostátního rozkazního řízení dvouinstanční.
Třebaže věcný záměr civilního řádu soudního přebírá část úpravy rozkazních řízení
z občanského řádu soudního, přichází i s určitými změnami. Kupříkladu se počítá s tím,
že rozhodnout ve formě platebního rozkazu bude možné jen na návrh. Francouzský Code
de procédure civile obsahuje úpravu platebního rozkazu (injonction de payer), evropského
platebního rozkazu (injonction de payer européenne) a rozkazu k jednání (injonction de faire).
Posledně jmenovaný institut česká právní úprava nezná, a ani ve věcném záměru
jej nenalezneme.

