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1. Aktuálnost ( novost ) tématu :  Téma vybrané diplomantem je možné beze špetky 

ironie označit za odvážné. Elektronizace řízení, zejména postupná elektronizace 
civilního řízení, prohloubená zákonem č. 7/2009 Sb. a dalšími předpisy, je v podstatě 
novým fenoménem, který se do praxe teprve zavádí. Proto hodnotím výběr tématu 
jako velmi nové a velmi aktuální téma. 

 
2. Náročnost tématu : S ohledem na novost tématu, je základní otázkou, jak takové téma 

uchopit. Nabízí se v podstatě dvě cesty. První cestou je cesta popisného přehledu 
právní úpravy, tedy cesta méně náročná a druhou, náročnější cestou je zaměření se na 
určitý úsek právní úpravy. Diplomant zvolil cestu, kterou lze nazvat cestou střední. 
V první řadě se pokusil právní úpravu popsat včetně určitých přesahů rozhodovací 
činnosti do jiných oblastí, například do oblasti elektronického vedení katastru 
nemovitostí. Je otázkou nakolik může práce na úrovni práce diplomové tuto střední 
cestu přesáhnout, zejména s ohledem na absenci judikatury a praktických zkušeností. 
V každém případě je však téma náročné, protože vyžaduje nejen schopnost logické 
kompilace, ale zejména přítomnost logické analýzy autora s určitou mírou 
předvídatelnosti možných aplikačních problémů. 
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3. Kritéria hodnocení práce:  Diplomant dělí práci do čtyř částí. První nazval „Základní 

instituty civilního procesu z hlediska elektronizace“ a postupně spíše narativním 
způsobem podává přehled jednotlivých vybraných částí, kde některé podle mého 
soudu, například popis elektronických právních informačních systémů či odkaz na 
živnostenský rejstřík se této části poněkud systematicky vymykají. Diplomant měl 
snahu nejprve v co největší šíři popsat co nejvíce možných východisek pro další 
analýzu, ale činí to, jak jsem uvedl spíše popisně. Ve druhé části se diplomant věnuje 
vykonávacímu řízení a za něj zařadil nalézací řízení, což není příliš systémově 
vhodné. Poměrně velkou pozornost věnuje autor rozhodčímu řízení, u něhož zejména 
v rámci mezinárodního rozhodčího řízení je celkem běžně elektronizace aplikována 
včetně řízení on-line. Je zřejmé, že při zpracování tématu se nelze obejít bez 
pochopení alespoň elementárních technických pojmů z oblasti programování, bez 
něhož nelze se systém elektronické justice v praxi pracovat. Je ale otázkou, na kolik je 
tato oblast měřítkem pro právní úvahy. Z tohoto důvodu jsou některé části práce 
s použitím názorných ikon spíše určitým návodem k použití systému než nějakým 
právním závěrem. Je jasné, že například na úrovni práce rigorózní by bylo téma 
bezesporu nosnější a přínosnější než na úrovni diplomové práce a proto by měl 
diplomat brát v potaz mé výtky i z tohoto hlediska. V každém případě si zaslouží 
pochvalu již samotný výběr tématu práce. Jazyk práce  hodnotím po stránce užití 
odborné terminologie i vypovídací schopnosti jako uspokojivý. Diplomant cituje 
odbornou literaturu a judikaturu, z níž při zpracování práce čerpal.  

 
4. Připomínky a otázky k obhajobě: Na straně č 27 pod bodem 1.4.1 je uvedeno, že 

specifickým případem je směnečný a šekový platební rozkaz, kde diplomant bez 
dalšího zdůvodnění odkazuje na „prostý“ elektronický platební rozkaz. Zajímal by mě 
proto názor diplomanta na využití elektronizace pro možnost vydat touto formou i 
směnečný či šekový platební rozkaz. Na straně 42 a 43 se diplomat dotýká 
insolventního rejstříku. Zajímal by mě názor diplomanta na využití tohoto systému pro 
doručování ve srovnání s doručováním v občanském soudním řízení podle o.s.ř. Dále 
si mi zdá sporným názor diplomanta na straně 26, kde dospěl k závěru, že připuštění 
listinných důkazů v předepsaných elektronických formátech je v podstatě v rozporu se 
zásadou volného hodnocení důkazů. K této otázce by se měl diplomant podrobně 
vyjádřit a rovněž i k otázce, zda možné on-line řízení by se podle jeho názoru 
nedotýkalo základních procesních principů, například principu přímosti. 

 
5. Práci doporučuji k obhajobě.  

 
6. Známku hodnotím stupněm : Velmi dobře 

 
 
 

JUDr. Tomáš Pohl 
 
V Praze dne  20. září  2010 
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