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Úvod 

Vývoj nových technologií je nezastavitelný a zasahuje téměř všechny obory 

lidské činnosti. Výjimkou není ani civilní řízení, které stejně jako ostatní obory 

soudního řízení neexistuje ve vakuu, ale musí reflektovat okolní vývoj i proto, že 

většina sporů se generuje v každodenní realitě. Během 90. let 20. století došlo k 

ohromnému rozvoji informačních technologií a internetu. To s sebou přineslo nejen 

usnadnění obchodu a uzavírání smluv obecně, ale i potřebné změny v právní sféře. I do 

ní postupně pronikly informační technologie od digitalizace veřejných evidencí, přes 

snadnější komunikaci se soudy, nové možnosti důkazních prostředků, až po nové 

komplexní způsoby řešení sporů. Všechny tyto kroky byly činěny zejména s cílem 

zajistit větší dostupnost, transparentnost a zejména pak rychlost. Ostatně i na civilní 

soudní řízení lze nahlížet optikou právní informatiky, kdy jde o pouhé tvoření, 

zpracovávání a následné distribuování informací. Soud potom můžeme chápat jako 

informační procesor, který zpracovává informace a vytváří z nich další výstup, tedy 

soudní rozhodnutí. Proces zavádění informačních technologií zejména do soudních 

řízení byl nazván jako elektronizace justice. V českém prostředí se jedná o projekt 

eJustice, spuštěný v roce 2007 s cílem zavést do českého soudního prostředí systém 

elektronického a internetového soudnictví, tedy řízení bez zbytečných průtahů, 

nekonečných stohů spisů, které by bylo uživatelsky přívětivé. Ostatně instituty jako 

ePodatelna, InfoSoud, InfoJednání, elektronický platební rozkaz a různé 

elektronizované evidence, které během této kampaně vznikly, jsou v centru pozornosti 

této práce. 

 Ve zkratce se dá konstatovat, že tato práce má podat obrázek o v současnosti 

nejvíce frekventovaných institutech civilního řízení, jejich vývoji směrem k 

elektronizaci, a to pro nejzákladnější druhy řízení, tedy řízení nalézací a vykonávací. 

Vedle toho je cílem práce také zhodnotit vzájemnou kompatibilitu, kohezi a  

korespondenci těchto institutů a u některých poukázat na  reálné problémy, se kterými 

se potýkají, a nastínit možnosti budoucího vývoje. Dále se práce zabývá rozhodčím 

řízením a jeho elektronizací, a to zejména proto, že se toto řízení ukázalo být nejen 

soukromoprávní náhradou soudního řešení některých sporů, ale i inkubátorem pro 

instituty elektronického soudnictví později integrované do civilního řízení. V rámci 

rozsahu práce má být výsledkem objektivní pohled na elektronické instituty v civilním 
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řízení a rozhodčím řízení jako na zdroj vyšší efektivity a rychlosti, stejně tak jako na 

zdroj právních nejistot. 
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1. Základní instituty civilního procesu z hlediska elektronizace 

Za základní instituty jsou v  následující kapitole považovány uzlové body procesu, za 

něž se dají pokládat především žaloba či jiný návrh, jakožto bod ohraničující začátek 

řízení a na opačné straně stojící rozsudek či jiné rozhodnutí ohraničující konec procesu. 

Mezi těmito hraničními body stojí pak institut dokazování, který slouží k ověření 

sporných skutečností. Všechny tři tyto instituty prodělaly v průběhu času vývoj směrem 

k elektronizaci, který bude popsán v následujících oddílech. Vedle žaloby, dokazování a 

rozhodnutí, jsou zde ještě rozpracovány procesní úkony, kterými se proces uskutečňuje 

a některé další instituty související čistě s elektronizací, jako jsou elektronické evidence 

a informační právní systémy. 

1.1 Procesní úkony 

Civilní řízení je složeno z více či méně pevně nebo volně navazujících úkonů soudu a 

účastníků, resp. dalších subjektů či osob zúčastněných na řízení, kterými se realizují 

práva a povinnosti. Jednotlivé úkony směřují ke vzniku, změně či zániku procesně-

právních vztahů, či lépe řečeno k zahájení, úpravě průběhu a zakončení řízení. „Tyto 

úkony musí splňovat základní podmínky stanovené procesními předpisy. Je nutné 

zabývat se otázkou vývoje jejich podoby s nutnému přihlédnutí k jejich možné, a již 

realizované elektronizaci.“1 

1.1.1 Úkony soudu 

„Procesními úkony soudu jsou všechny úkony, které soud činí v průběhu řízení, od jeho 

zahájení až do pravomocného skončení.“2 Jejich obvyklou formou je rozhodnutí, a to 

buď meritorní (rozsudek,  usnesení, platební nebo elektronický rozkaz), tedy ve věci 

samé, nebo nemeritorní (usnesení), kterým se upravuje vedení řízení. Z projednávané 

věci pak vyplývá, zda-li rozhodnutí činí vyšší soudní úředník, asistent soudce, notář 

jako soudní komisař, exekutor, samosoudce nebo senát. Z hlediska elektronizace je 

nutné konstatovat, že v českém právním řádu není zakotveno žádné rozhodnutí, které by 

bylo generováno (vydáno) výpočetní technikou, vždy tedy půjde o výsledek úvahy 

jednoho nebo více lidí. 

 

                                                 
1  DAVID, Radovan. Elektronizace procesních úkonů. Právní fórum. 1.2.2009, 2/2009, s. 57-61. 
2  WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde Praha. a.s., 
2008. 751 s. ISBN 978-80-7201-726-3. Str. 192. 
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1.1.1.1 Protokolace a elektronický spis 

S procesními úkony, ať už soudu, účastníků nebo jiný subjektů zúčastněných na řízení, 

je spojena problematika jejich zachycení - protokolace, a to z důvodu vyloučení 

budoucích pochybností. Děje se tak za pomoci protokolů, které se následně stávají, 

spolu s ostatními dokumenty, jež mají vztah k řízení, součástí soudního spisu. Až do 

novely Občanského soudního řádu zákonem č. 7/2009 Sb. byly tyto protokoly vedeny 

pouze v písemné podobě zaznamenávané na tomu adekvátní médium – papíru. Papírové 

protokoly představují nemálo problémů. Tím nejmenším se jeví prostorová zátěž. 

Závažnější problém  je časová, administrativní a finanční náročnost, kterou představuje 

přepisování zvukových záznamů z úkonů, při nichž soud jednal s účastníky nebo 

prováděl dokazování, popřípadě zajištění přítomnosti zapisovatele při takovém úkonu. 

Další nemalý tvoří ztráty jednotlivých dokumentů z papírových spisů. Takový 

dokument pohybující se mimo vlastní spis je v zásadě nedohledatelný, a to i přes to, že 

byl správně označen i zaznamenán ve spisové službě. Z evidence bylo pouze zjistitelné, 

že dokument chybí. 

 Výše uvedená novela proto přinesla „malou revoluci“, když novelizovala §40 

Občanského soudního řádu. Napříště „úkony na základě nichž jedná s účastníky, 

provádí dokazování nebo vyhlašuje rozhodnutí, se zaznamenávají ve formě zvukové 

nebo zvukově obrazového záznamu, který se uchovává na trvalém nosiči dat jako 

součást spisu.“3 Zákon však v následujícím odstavci současně připouští možnost sepsat 

protokol v případech, kdy není pořízení záznamu možné. 

 Novela Občanského soudního řádu zákonem č. 7/2009 Sb. byla přijata v 

souvislosti s přijetím  zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, který přinesl zavedení datových schránek (viz níž). S jejich 

zavedením se enormně zvýšil objem elektronických dokumentů. A ačkoliv stejná novela 

přinesla §40b, kde se konstatuje, že: „o každém sporu soud vede spis v listinné nebo 

elektronické podobě“ 4, bohužel realizace kompletně elektronického spisu je zatím 

„hudbou budoucnosti“. Převládá tedy dosavadní spisový systém okresních soudů ISAS 

(založen na systému Oracle), informační systém vrchních a krajských soudů ISVKS 

(stojící na technologii Lotus Notes) a informační systém Nejvyššího soudu ČR ISNS. 

Jelikož jsou systémy vzájemně nespolupracující jsou „v poslední době jsou činěny 

pokusy propojit ISAS se systémem ISVKS tak, aby dokumenty okresního a krajského 
                                                 
3 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, §40 
4 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, §40b 
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soudu v téže věci byly vzájemně dostupné v elektronické podobě.“5 Bohužel tyto 

systémy mají stále řadu nevýhod, především se jedná pouze o systémy evidencí 

dokumentů a ne jejich archiv, zároveň slouží k přidělování jednacích čísel, informací o 

účastnících řízení, sledování oběhu dokumentů a lhůt, sledování vyřizování, vytváření 

spisů, zajišťování osobní odpovědnosti za každý dokument, atd. I proto datové schránky 

přinesly další administrativní zátěž pro soudy v podobě konverze dokumentů do 

klasické papírové podoby, což je ovšem vysoce nepraktické a zahlcující. Je tedy nutné v 

blízké budoucnosti učinit veškeré kroky k plně elektronickému spisu.  

1.1.1.2 Doručování 

„V souvislosti s řízením musí soud účastníkům i jiným subjektům a osobám 

zúčastněným na řízení doručovat různé písemnosti. Doručování má i své závažné 

procesní důsledky, např. jen řádně doručený rozsudek může nabýt právní moci.“6 Bez 

uvozovek se dá říct, že již vícekrát zmiňovaná novela č. 7/2009 Sb. způsobila zejména v 

doručování přímo revoluci. Písemnosti se nově doručují na základě §45 při jednání nebo 

jiném soudním úkonu. Pokud nedojde k doručení při úkonu, „doručí ji soud 

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Není-li možné doručit 

písemnost do datové schránky, soud ji doručí na žádost adresáta na jinou adresu nebo na 

elektronickou adresu. Nejde-li doručit ani tak, předseda senátu nařídí doručit ji 

prostřednictvím doručujícího orgánu, nebo účastníka řízení či jeho zástupce“7. Z 

uvedeného ustanovení vyplývá, že je nadále preferováno doručování elektronickou 

cestou, a to zejména pomocí datových schránek, které je pro některé subjekty 

obligatorní, ale i na klasickou elektronickou adresu. V druhém případě ovšem jen v 

případě, že na elektronickou adresu soud bude doručovat, „jestliže adresát soud o 

doručení písemnosti tímto způsobem požádá nebo s ním vysloví souhlas a jestliže uvede 

akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný 

certifikát a vede jeho evidenci, nebo předloží svůj platný kvalifikovaný certifikát“8. 

Nutné je také uvést, že §49 uvádí, že „doručení písemnosti prostřednictvím veřejné 

datové sítě se považuje za doručení do vlastních rukou adresáta“9. 

                                                 
5 Wikipedie [online]. 17.6.2010 [cit. 2010-11-28]. ISAS - Wikipedie. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/ISAS>. 
6 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde Praha. a.s., 
2008. 751 s. ISBN 978-80-7201-726-3. Str. 195. 
7 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, §45 odst. 2 a 3 
8 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, §46 odst. 2 
9 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, §49 odst. 6 
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1.1.1.2.1 Datové schránky 

V současné době probíhá dle odhadů Ministerstva Spravedlnosti 70% 

komunikace mezi orgány justice a účastníky řízení či jinými subjekty zúčastněnými na 

řízení prostřednictvím datových schránek. Tento institut začal v reálném prostředí 

existovat od 1.července 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a spolu s ním i novela 

Občanského soudního řádu učiněná zákonem č. 7/2009 Sb. V současné době je v rámci 

Občanského soudního řádu určeno jako prioritní metoda doručování orgány justice a 

podání vůči těmto orgánům. Pro doručování s využitím elektronického podpisu dle 

zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších předpisů, 

které platí i nadále, se jedná o výrazný posun z hlediska elektronizace justice. Úprava 

datových schránek ovšem plní i další cíl vedle samotné elektronizace, a to sjednocení 

doposud roztříštěné úpravy doručování v rámci jednotlivých resortů, a tím otevřela 

cestu pro snadnější komunikaci mezi orgány veřejné moci navzájem. 

 „Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování 

dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění podání vůči nim. Datová schránka 

umožňuje odesílat zprávy, přijímat zprávy, zjišťovat stavy odeslaných zpráv, přijímat 

doklady o dodání a doručení a ověřovat, zda má adresát datovou schránku.“10 Veškerá 

komunikace mezi orgány a účastníky řízení a mezi orgány navzájem probíhá formou 

datových zpráv. Veškeré datové schránky jsou spravovány v rámci ISDS (informačního 

systému datových schránek), který provozuje Česká pošta, s.p. Je mylné považovat 

datovou schránku za rádoby e-mailovou schránku. Jedná se o oddělený komunikační 

systém. „Hlavní rozdíly od tzv. e-mailové pošty jsou v tom, že datová zpráva odeslaná 

prostřednictvím datové schránky je garantovaně doručována adresátovi.“11 Obdobně 

jako u listovních zásilek zde funguje fikce doručení, a to i v případě nepřihlášení do 

datové schránky. Po uplynutí 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, se považuje 

tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. „Úkon učiněný 

                                                 
10 VYCHOPEŇ, Martin. Datové schránky: základní informace. Bulletin advokacie. 1.6.2009, 6/2009, s. 
9-11. 
11 VYCHOPEŇ, Martin. Datové schránky: základní informace. Bulletin advokacie. 1.6.2009, 6/2009, s. 
9-11. 
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prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a 

podepsaný a datovou zprávu je možno zaslat do vlastních rukou.“12 

 Povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek mají v současné 

době orgány veřejné moci, a to při komunikaci navzájem, ale i vůči adresátům, kteří 

disponují datovými schránkami. Nepovinně pak mohou při komunikaci využít datové 

schránky fyzické a právnické osoby, a to pro komunikaci s orgány veřejné moci (tedy i 

justice), od 1. 1. 2010 mohou datové schránky využít i pro doručování elektronických 

faktur a jiných výzev k zaplacení a konečně od  1. 7. 2010 pro jakoukoli komunikaci 

mezi sebou. 

 S tím souvisí i problematika zřizování datových schránek. Ty jsou zřizovány ze 

zákona nebo na žádost. Ze zákona se zřizují datové schránky advokátům, daňovému 

poradcům a insolvenčním správcům, právnickým osobám zřízeným zákonem, 

právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a organizační složce podniku 

zahraniční právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku, orgánu veřejné moci, notáři 

a soudnímu exekutorovi. Advokátům a daňovým poradcům běží od účinnosti zákona 

tříletá lhůta během níž jim není datová schránka zřizována ze zákona, ale pouze na 

žádost. Po uplynutí tohoto přechodného období bude i jim zřizována přímo ze zákona. 

Na základě žádosti pak fyzickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Datové 

schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.  

 V ISDS existují čtyři typy datových schránek: Datová schránka fyzické osoby, 

Datová schránka podnikající fyzické osoby, Datová schránka právnické osoby a Datová 

schránka orgánu veřejné moci. Všechny schránky jsou opatřeny identifikátorem. V 

rámci systému také existuje databáze datových schránek, ve které lze vyhledávat na 

základě identifikátoru, typu datové schránky a údajích o majiteli. 

 Přístup do datové schránky je upraven dle §8  zákon č. 300/2008 Sb. o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů: Zjednodušeně k přístupu 

do datové schránky: 

• fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, 

• podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro niž byla 

datová schránka zřízena, 

• právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního 

orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční 
                                                 
12 VYCHOPEŇ, Martin. Datové schránky: základní informace. Bulletin advokacie. 1.6.2009, 6/2009, s. 
9-11. 
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právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka 

zřízena, 

• orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla 

datová schránka zřízena.  

• fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, 

• a osoby těmito osobami/orgány pověřené. 

Přístup je zajištěn prostřednictvím přihlášení prostřednictvím www rozhraní nebo 

pomocí aplikace napojené na ISDS, a to za využití přístupových údajů, elektronických 

prostředků, nebo elektronických prostředků třetích osob, přičemž způsob stanoví 

Ministerstvo vnitra vyhláškou. V současnosti je tomu prostřednictvím přihlašovacích 

údajů – uživatelského jména a hesla. Tyto údaje zasílá Ministerstvo vnitra do vlastních 

rukou po zřízení datové schránky. 

 V rámci zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů je také upravena problematika zpřístupnění, znepřístupnění, 

zneplatnění přihlašovacích údajů a zrušení datových schránek. Zpřístupněním se rozumí 

umožnění doručovatelům doručovat do datové schránky, to se děje prvním přihlášením 

oprávněné osoby do datové schránky nebo uplynutím lhůty 15 dnů od doručení 

přístupových údajů. Znepřístupnění je potom opačným momentem, tedy 

„zablokováním“ schránky, aby přijímala datové zprávy. Jedná se o případy, kdy dojde: 

• u FO, pro níž byla datová schránka zřízena,  k úmrtí, resp. prohlášením za 

mrtvého, 

• právní mocí rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti FO, 

• u FO k omezení na osobní svobodě z důvodů vazby, trestu odnětí svobody, aj. 

• u podnikající FO a PO k výmazu ze zákonem stanovené evidence, 

• u orgánu veřejné moci a podnikající PO ke zrušení, 

• u notáře a soudní exekutora k zániku funkce, 

• u datových schránek na žádost k podání žádosti. 

K zneplatnění přístupových údajů dochází v případech ztráty, odcizení, vyzrazení 

takových údajů, a to ihned po oznámení obavy ze zneužití. Rovněž se tak děje v 

některých případech změn v oprávněných osobách. Většinou na znepřístupnění 

navazuje institut zrušení datové schránky, k tomu dochází po uplynutí 3 let od 

okamžiku znepřístupnění. I přesto zůstane obsah takových datových schránek zachován 

natrvalo. 
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 Nyní při znalosti celého systému můžeme přistoupit k vizuálnímu popisu 

vlastního postupu při odesílání a přijímání datových zpráv: 

 
Obrázek č. 1 – Krok 1. Přihlašovací formulář do informačního systému datových schránek,  

zdroj: http://www.datoveschranky.info/ 

 

 
Obrázek č. 2 – Krok 2. Obrazovka po přihlášení do informačního systému datových schránek, 

 zdroj: http://www.datoveschranky.info/ 
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Obrázek č. 3 – Krok 3. Obrazovka doručených datových zpráv do příslušné datové schránky, 

 zdroj: http://aktualne.centrum.cz 

 

 
Obrázek č. 4 – Krok 4. Webový formulář pro odeslání datové zprávy prostřednictvím informačního 

systému datových schránek, zdroj: http://blog.itplace.cz 

 

 Na závěr by bylo dobré ještě zmínit vztah datových schránek k elektronickému 

podpisu, který i po zavedení datových schránek je stále nedílnou součástí doručování a 
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bude předmětem dalšího výkladu. Datové schránky a elektronický podpis jsou na sobě 

nezávislé. Co se týče využití v komunikaci, jedná se o dva rozdílné komunikační kanály 

– první jsou datové schránky a druhým je elektronická pošta podepsaná zaručeným 

elektronickým podpisem. K používání datové schránky není tedy elektronický podpis 

nutný. Rozdílnost lze spatřovat zejména v povinnosti orgánů veřejné moci doručovat do 

datové schránky v případě, že ji má subjekt zřízenu.  

 „Výsledkem realizace projektu informačního systému datových schránek je 

efektivnější - tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa, což pozitivně pocítí 

každý občan.“13 Co se zdá být jistým způsobem v současné době limitující, může být 

velikost datové zprávy 10 MB, což je při současné velikosti některých přikládaných 

souborů nedostatečné. 

1.1.1.3 Předvolání 

 Pro řádný průběh řízení je potřeba zajistit přítomnost některých osob, bez jejichž 

přítomnosti by nemohlo být řízení řádně uskutečněno. K tomuto je soud vybaven 

institutem předvolání, které také úzce souvisí s doručováním. Úprava je obsažena v §§ 

51 a 52 Občanského soudního řádu. Jedná se v podstatě o výzvu k dostavení se k úkonu. 

I u doručování předvolání se projevila změna směrem k elektronizaci. Když novela 

Občanského soudního řádu zákonem č. 7/2009 přinesla nové znění §51 odst. 1, a to: 

„Předvolání k soudu se děje v listinné nebo v elektronické podobě a v naléhavých 

případech i telefonicky nebo telefaxem. Předvolat lze i ústně při jednání nebo při jiném 

úkonu soudu, u něhož je předvolaný přítomen.“14. Předvolání mohou být tedy 

uskutečněna v „listinné nebo v elektronické podobě a v naléhavých případech i 

telefonicky nebo telefaxem.“ Zde se projevuje mírně inkonzistentní  terminologie, když 

u výše zmiňovaného doručování nepoužívá termínu „v elektronické podobě“, nýbrž 

termínů „prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky“ a „na elektronickou 

adresu“. I přes to je zřejmé, že pojmem „v elektronické podobě“ je právě míněno 

zejména doručování do datových schránek a pokud o to účastník řízení nebo osoba na 

řízení zúčastněná požádá na elektronickou adresu. 

                                                 
13 Datové schránky [online]. 1.11.2009 [cit. 2010-11-28]. Datové schránky: Home. Dostupné z WWW: 
<http://datoveschranky.info/uvod/>. 
14 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, §51 odst. 1 
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1.1.2 Úkony účastníků 

Procesní úkony účastníků mají nejčastěji formu návrhů, kterými účastníci 

ovlivňují zahájení, průběh a ukončení procesu. Jsou tedy vyjádřením jejich práva 

disponovat řízením. Vždy jsou směřována vůči soudu a občanský soudní řád je nazývá 

jako podání.  

 Co se týče formy, rozlišuje se podání učiněná písemně a podání učiněná ústně, 

resp. ústně do protokolu. „Soustředíme-li se na písemnou povahu, pak lze jednoznačně 

vysledovat časový vývoj technických prostředků, jimiž je podání možno učinit, a to v 

přímé souvislosti se  skutečností, že současný občanský řád pochází již z roku 1963.“15 

Metodou, která existuje po celou dobu existence Občanského soudního řádu je písemné 

podání listinné. Vedle listinné se dá podání uskutečnit ještě telegraficky a telefaxem (od 

roku 1993 na základě novely č. 171/1993 Sb.), přičemž obě dvě metody se do budoucna 

jeví jako překonané. Od 1. 10. 2000 přibyla další nová možnost, a to podání učiněné  „v 

elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů“.“ Bohužel 

neobratnou novelou Občanského soudního řádu zákonem č. 226/2002 Sb., účinnou od 

1. 7. 2002, kdy z ustanovení §42 odst. 1 vypadl text: „podepsané elektronicky podle 

zvláštních předpisů“, což ve spojení s ustanovením §42 odst. 3 ve znění: „... je-li 

písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej 

doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K 

těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží.“. 

Jazykovým výkladem se tedy dospělo k tomu, že i elektronická podání vybavená 

zaručeným elektronickým podpisem bylo třeba doplnit originálem, a to do tří dnů. 

Faktický stav, i když nesouladný se zněním zákona, byl takový, že některé soudy 

přijímaly podání a nevyžadovaly doplnění. Jistou podporu soudům přijímajícím taková 

podání vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu  sp. zn. IV. ÚS 319/05. V něm se 

vypořádal s uvedenou právní diskrepancí, přiznal přípustnost elektronických podání bez 

písemného doplnění. Zároveň stanovil, že „uznávaný elektronický podpis“ dle § 11 

zákona o elektronickém podpisu je jako jediný způsobilý vyvolat procesní účinky bez 

dalšího. Konec všem diskuzím přinesla až novela Občanského soudního řádu 

č.123/2008 Sb., která doplnila  do § 42 odstavec 5, který zní: „V případě podání v 

elektronické podobě opatřeného zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

                                                 
15  DAVID, Radovan. Elektronizace procesních úkonů. Právní fórum. 1.2.2009, 2/2009, s. 57-61. 
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kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních 

služeb se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 3.“16. 

 

1.1.2.1 Zaručený elektronický podpis 

Institutem souvisejícím s podáními a současně i celkově s komunikací v justici 

(vedle datových schránek viz výš) je elektronický podpis. Ten vedle toho plní ještě 

funkci identifikace a autentifikace fyzických osob v elektronickém prostředí. Tento 

institut byl uveden do českého právní prostředí zákonem č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu). 

Ten vytvořil potřebný právní rámec pro používání elektronických podpisů, zároveň ho 

staví do pozice rovnoprávné s pozicí vlastnoručního podpisu, bohužel jen pro některé 

úkony. Jeho nasazení bylo pak věcí úprav v jednotlivých odvětvích veřejné správy. Z 

hlediska civilního řízení pak „zákon o elektronickém podpisu přímo novelizoval i 

občanský soudní řád, a to v § 42 odst.1,  který upravuje náležitosti podání k soudu“17.  

 A nyní k vlastnímu elektronickému podpisu, ten definuje Zákon o elektronickém 

podpisu §2 písm. a)  takto: „elektronickým podpisem jsou údaje v elektronické podobě, 

které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako 

metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.“  

 V praxi se dají rozlišit tři typy elektronický podpisů: 

• prostý – tedy pouhé podepsání se v textu e-mailové zprávy 

• zaručený elektronický podpis – ten musí splňovat určité požadavky kladené 

Zákonem o elektronickém podpisu v §2 písm. b): „1. je jednoznačně spojen s 

podepisující osobou, 2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k 

datové zprávě, 3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, 

které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, 4. je k 

datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno 

zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.“ Tento elektronický podpis bude 

předmětem dalšího výkladu. 

• uznávaný elektronický podpis – dle Zákona o elektronickém podpisu §11, kdy 

                                                 
16 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, §42 odst. 5 
17 ČERNÝ, Petr. Právní informační server [online]. Brno : 03.01.2007 [cit. 2010-11-28]. Procesní účinky 
elektronického podání v občanském soudním řízení. Dostupné z WWW: 
<http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/civilni-proces/art_4986/procesni-ucinky-elektronickeho-podani-v-
obcanskem-soudnim-rizeni.aspx>. 
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se jedná o elektronické podpisy v oblasti orgánů veřejné moci a k nim potřebné 

kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních 

služeb. 

 Podepsání datové zprávy, resp. dokumentu, zaručeným elektronickým podpisem 

je vcelku jednoduchá procedura, kterou v podstatě celou obsluhuje specializovaný 

software, jehož přítomnost na počítači je tedy nutností. K provedení podpisu je 

vyžadován ze strany uživatele pouze adekvátní příkaz. Vlastní elektronický podpis, v 

užším smyslu, vzniká následujícím způsobem: „vypočte se hash (otisk) dokumentu, 

tento se zašifruje s použitím privátního klíče. Tím je elektronický podpis vytvořen a 

následně je přiložen k dokumentu. Příjemci se odešle původní dokument (ten není nijak 

šifrován ani jinak chráněn před zraky nepovolaných osob), elektronický podpis a 

certifikát. Příjemce pak postupuje tak, že k dokumentu znovu vypočte hash a pomocí 

veřejného klíče odšifruje elektronický podpis, čímž získá původní otisk - jejich 

porovnáním pak zjistí, zda dokument nebyl pozměněn, tj. zda se jedná skutečně o 

dokument, který odesilatel napsal a podepsal.“18 

 Jak už bylo zmíněno k podepsaní se zaručeným elektronickým podpisem je 

potřeba certifikát. „Ten lze získat od poskytovatele certifikačních služeb tzv. 

certifikační autority. Pro získání certifikátu u některé certifikační autority stačí pouze 

platná adresa elektronické pošty.“19 Certifikační autorita plní dvě funkce „certifikační - 

zaručující, že deklarovaný veřejný klíč přísluší dané osobě, validační - potvrzující 

platnost certifikátu“. „V případě certifikace se jedná o vydávání certifikátů uživatelům, 

kdy certifikát je dokument, který stvrzuje, že veřejný klíč (uvedený na certifikátu) patří 

jednoznačně dané osobě. Certifikát zároveň obsahuje další informace týkající se 

uživatele, doby platnosti klíče, informace o používání klíče a informace o certifikační 

autoritě. Certifikát je podepsán elektronickým podpisem certifikační autority. V případě 

komunikace mezi dvěma uživateli si uživatelé nejdříve ověří podpis svého partnera 

pomocí jeho veřejného klíče a posléze si ověří autentičnost veřejného klíče partnera 

ověřením podpisu certifikátu pomocí veřejného klíče certifikační autority. V daném 

případě se požadavek na důvěryhodnost vztahuje pouze k certifikační autoritě. V 
                                                 
18 BusinessInfo.cz - Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 30.09.2002 [cit. 2010-11-28]. 
Elektronický podpis a jeho využití. Dostupné z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-prostredi/elektronicky-podpis-a-jeho-
vyuziti/1001234/2984/>. 
19 BusinessInfo.cz - Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 30.09.2002 [cit. 2010-11-28]. 
Elektronický podpis a jeho využití. Dostupné z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-prostredi/elektronicky-podpis-a-jeho-
vyuziti/1001234/2984/>. 
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případě validace se uživatel dotazuje u certifikační autority na platnost certifikátu svého 

partnera. Systém dotazů může být řešen on-line nebo i využitím seznamu neplatných 

certifikátů, tj. seznamu certifikátů, jejichž platnost byla ukončena před stanovenou 

dobou platnosti.“ 20 

 V současné době existují na trhu tři certifikační autority, a to První certifikační 

autorita, a. s., eIdentity, a. s., PostSignum QCA (služba České pošty, s. p.).  

1.1.2.2 ePodatelna 

Soudy všech stupňů stejně jako Ministerstvo Spravedlnosti mají v současnosti na 

základě zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 

Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu, a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o 

elektronických podatelnách povinnost zřídit elektronickou podatelnu pro přijímá 

elektronických podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem. ePodatelny se 

staly jednou z důležitých součástí projektu eJustice (viz úvod). Z toho vyplývá, že k 

uskutečnění takového podání je potřeba být držitelem zaručeného elektronického 

podpisu (blíže viz elektronický podpis). Pro účely podání prostřednictvím ePodatelny 

zřídilo Ministerstvo spravedlnosti záložku na svém serveru www.justice.cz, kde se 

nachází formulářová webová aplikace, která krok za krokem umožňuje vytvořit a 

odeslat na ePodatelnu příslušného soudu vůči kterému podání směřuje. Cílem je co 

nejvíce usnadnit proces podání a unifikovat podání ze strany podavatelů tak, aby soud 

již z podání čerpal informace důležité pro řízení v patřičném rozsahu. Výhodou 

takových formulářů je i kontrola před odesláním, kdy systém automaticky označí 

chybně nebo nedostatečně vyplněná pole. Pro některá podání ovšem samotná webová 

aplikace není vhodná, a proto pro jejich uskutečnění je potřeba speciálně vytvořený 

software 602XML Filler nebo Adobe Reader, který samostatně komunikuje se serverem 

ePodatelny. Jedná se o podání vůči obchodnímu rejstříku (602XML Filler) a podání 

elektronického platebního rozkazu (od 1.12.2010 již pouze Adobe Reader). 

Prostřednictvím ePodatelny lze tedy uskutečnit následující podání: 

• Žaloba – občanskoprávní, správní a obchodní žaloba 

• Věci týkající se nezletilých dětí – zvýšení, snížení výživného, úprava styku s 

                                                 
20 BusinessInfo.cz - Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 30.09.2002 [cit. 2010-11-28]. 
Elektronický podpis a jeho využití. Dostupné z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-prostredi/elektronicky-podpis-a-jeho-
vyuziti/1001234/2984/>. 
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dítětem, určení otcovství a osvojení  

• Obchodní rejstřík – pro plnou funkčnost následného vyplnění formuláře je nutné 

mít nainstalovanou výše zmíněnou aplikaci 602XML Filler  

• Výkon rozhodnutí21 

• El.platební rozkaz – pro plnou funkčnost následného vyplnění formuláře je 

nutné mít nainstalovanou aplikaci Adobe Reader 

• Jiné podání  

Je nutné se také zmínit o limitacích, které systém ePodatelna má. V současnosti krom 

nutnosti mít elektronický podpis je možné uskutečnit pouze podání s přílohami ve 

formátech pdf, rtf, xls, doc, txt a maximální celková velikost všech příloh je omezena na 

10MB. To se jeví jako velmi nedostatečné stejně jak je tomu u datových schránek. 

Uvedené formáty neodrážejí vůbec současné trendy v dokazování, tedy fotografické a 

audiovizuální dokumenty jako jsou formáty bmp, jpg, jpeg, tiff, png, avi, wmv, mpg, 

mpeg, aj. I 10 MB jako maximální hranice pro přílohy je při současném objemu dat 

velmi limitující. 

 
Obrázek č. 5 – Část obrazovky ePodatelny – volba druhu podání,  zdroj: www.epodatelna.justice.cz 

 

                                                 
21 V rámci vypracovávání této došlo z závažnému zjištění: položka Výkon rozhodnutí v současné době 
chybí. Po telefonickém dotazu na ministerstvo spravedlnosti bylo zjištěno, že se jedná již o cca 1 rok 
trvající chybu. Vyjádření ministerstva k této situaci je následující: „1. jedná se o chybu, která vznikla 
v rámci odstraňování formuláře pro výkon rozhodnutí soudním exekutorem (viz část Výkon rozhodnutí 
v této práci), 2. Toto odstranění není definitivní. Stále počítáme i s variantou jeho navrácení, a to nejspíše 
ve formátu PDF. Ovšem vzhledem k tomu, že jsme zatím nedostali žádné podněty k jeho znovu zavedení, 
tak o jeho navrácení zatím neuvažujeme. Pokud by byl tlak na jeho zavedení, tak jsme schopni jej do 
měsíce zprovoznit. 3. V současnosti není možnost prostřednictvím ePodatelny zahájit soudní výkon 
rozhodnutí, nicméně například existuje elektronický formulář "Žádosti exekutora o pověření provedení 
exekuce", který je ve formátu PDF, a který je exekutory hodně využíván. “ 
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Obrázek č. 6 – Část obrazovky při vyplňování formuláře žaloby, zdroj: www.epodatelna.justice.cz 

1.1.3 Konverze dokumentů 

Další významnou změnou, zejména pro doručování a dokazování je tzv. 

autorizovaná konverze dokumentů. Tou je míněn převod z listinné podoby dokumentu 

do elektronické a nazpět. Tento institut zavedl do českého právní řádu zk. č. 300/2008 

Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. „Technické 

parametry ke konverzi specifikuje vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností 

provádění autorizované konverze dokumentů.“22 Elektronickou podobou se myslí 

jednak datová zpráva nebo datový soubor, který je opatřen ověřovací doložkou. „Zákon 

rozlišuje konverzi na žádost a konverzi z moci úřední. Konverzi z moci úřední provádí 

orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Konverzi na žádost provádí kontaktní 

místa veřejné správy a dále advokáti. Dokument, který provedením konverze vznikl, má 

stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu.“23 „Konverzí není potvrzena 

správnost a pravdivost údajů obsažených na původní listině, ani jejich soulad s právními 

předpisy. Konvertovaný dokument je pouze elektronickou kopií své listinné podoby.“24 

V případě nutnosti dodat některému orgánu veřejné moci, tedy i soudu, dokument v 

listinné podobě, resp. prokázat existenci nějaké skutečnosti listinným důkazem, je tento 

                                                 
22 Czech POINT [online]. 1.1.2009 [cit. 2010-11-28]. Autorizovaná konverze dokumentů. Dostupné z 
WWW: <http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/468> 
23 DOLEČEK, Marek. Businessinfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export : Konverze 
dokumentů [online]. 31.05.2010 [cit. 2010-11-28]. Datové schránky - Businessinfo.cz. Dostupné z 
WWW: < http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravo-v-podnikatelske-praxi/opu-datove-
schranky/1001817/55977/?page=5>. 
24 DOLEČEK, Marek. Businessinfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export : Konverze 
dokumentů [online]. 31.05.2010 [cit. 2010-11-28]. Datové schránky - Businessinfo.cz. Dostupné z 
WWW: < http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravo-v-podnikatelske-praxi/opu-datove-
schranky/1001817/55977/?page=5>. 
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požadavek splněn dodáním výstupu z elektronické konverze, tedy datového souboru 

nebo datové zprávy.  

 Kontaktní místa veřejné správy jsou instituce označené zkratkou Czech point 

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), a to jsou: 

• notáři, 

• krajské úřady, 

• matriční úřady, 

• obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných 

statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam 

stanoví prováděcí právní předpis, 

• zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, 

• držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. 

 Autorizovaná konverze na žádost, kterou uskutečňují výše zmíněná kontaktní 

místa veřejné správy či v některých případech advokáti, slouží pro širokou veřejnost ke 

konvertování nejrůznějších dokumentů. Pro zjednodušení procesu bylo „v systému 

Czech POINT vytvořeno formulářové rozhraní, pomocí něhož provádí obsluha 

kontaktního místa autorizovanou konverzi. Dokument, který vznikne autorizovanou 

konverzí má stejné právní účinky jako ověřená kopie, není však ověřenou kopií 

(neprošel procesem vidimace). Dokument, který má být převeden do listinné podoby, 

musí být také podepsán platným elektronickým podpisem.“25 Celý proces je pak 

zpoplatněn 30,- Kč za každou stránku. 

 „Autorizovaná konverze z moci úřední slouží pro vnitřní potřeby úřadu. 

Všechny orgány veřejné moci mohou konvertovat dokumenty pro výkon své 

působnosti. Zajišťuje převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, 

tentokráte dokumentů ve vlastnictví úřadů.“26 Pro kontaktní místa byla v rámci 

informačního systému Ctzech POINT vytvořeno speciální rozhraní  

CzechPOINT@Office, ve kterém se nachází speciální formulářové rozhraní pro 

autorizovanou konverzi z moci úřední a také pro opis z Rejstříku trestů. Tento způsob 

konverze je v současné době, kdy neexistuje elektronický spis využíván ke konverzi 

datových zpráv z datových schránek do listinné podoby, ve které jsou vedeny soudní 

spisy. 
                                                 
25 Czech POINT [online]. 1.1.2009 [cit. 2010-11-28]. Autorizovaná konverze na žádost. Dostupné z 
WWW: <http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/478>. 
26 Czech POINT [online]. 1.1.2009 [cit. 2010-11-28]. Autorizovaná konverze z moci úřední. Dostupné z 
WWW: <http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/469>. 
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 Vlastní konverze z listinné do elektronické podoby, tzn. do datového souboru 

nebo datové zprávy, probíhá následně:  

• Zákazník / orgán veřejné moci musí předložit listinu a zvolit výstupní médium, 

a to buď CD/DVD nebo zasláním do tzv. Úschovny, tedy úložiště 

konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. 

Přičemž součástí úhrady za konverzi v případě konverze na žádost je i úhrada 

za médium. Formát finálního konvertovaného dokumentu je vždy v PDF 

souboru ve verzi 1.7 a vyšší. 

• Subjekt provádějící konverzi opatří výsledný konvertovaný soubor svou  

uznávanou elektronickou značkou nebo uznávaným elektronickým podpisem a 

kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. 

 Konverze z elektronické do listinné podoby je nepoměrně složitější: 

• „Zákazník / orgán veřejné moci předloží listinu v elektronické podobě, a to buď 

na nosiči CD/DVD, flash disku  nebo tím, že jej doručí do datové schránky 

Úschovny. V druhém případě předloží zákazník potvrzení o vložení do 

Úschovny. Jediným akceptovaným formátem je PDF soubor ve verzi 1.3 a vyšší. 

• Subjekt provádějící konverzi ověří platnost kvalifikovaného časového razítka 

vstupu, je-li jím vstup opatřen. 

• Ověří, že kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem 

certifikačních služeb, na němž je založena elektronická značka, kterou je 

označen vstup, nebyl před okamžikem uvedeným v kvalifikovaném časovém 

razítku zneplatněn. 

• Ověří platnost zaručeného elektronického podpisu založeného na 

kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem 

certifikačních služeb nebo platnost uznávané elektronické značky. 

• Následně dokument vytiskne. 

• Poté, subjekt provádějící konverzi ověří shodu výstupu se vstupem a shoduje-li 

se výstup se vstupem, připojí k výstupu ověřovací doložku.“27 

V obou případech konverze musí subjekt provádějící konverzi opatřit konvertovaný 

dokument  doložkou, jak již bylo výše zmíněno. Taková doložka obsahuje údaje o 

                                                 
27 DOLEČEK, Marek. Businessinfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export : Konverze 
dokumentů [online]. 31.05.2010 [cit. 2010-11-28]. Datové schránky - Businessinfo.cz. Dostupné z 
WWW: < http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravo-v-podnikatelske-praxi/opu-datove-
schranky/1001817/55977/?page=5>. 
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daném dokumentu, tedy zejména počet stran, časový údaj o provedení konverze, 

informace o osobě, která konverzi provedla, etc. Zároveň musí učinit o provedené 

konverzi záznam do evidence provedených konverzí. Do takové evidence se zapisují 

následující údaje:  

• „pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených 

konverzí, 

• datum provedení konverze, 

• konkrétní označení vstupu a datum jeho sepsání, je-li datum ve vstupu obsaženo, 

• údaj o uhrazení správního poplatku, resp. odměny.“28 

Konverze byla nutným předpokladem pro zavedení datových schránek. Není totiž 

možné provést revoluci, a naprosto se odpoutat od písemných dokumentů. I proto bylo 

nutné přijmout institut konverze, který umožňuje propojení elektronické agendy s tou 

původní písemnou, a zpět.  

1.2 Dokazování 

„Rozhodování soudu v konkrétních sporných, ale i nesporných věcech, k němuž 

všechna činnost směřuje, musí být přirozeně racionálně opřeno o určité vědomosti, resp. 

poznatky soudu vztahující se k rozhodované věci. Potřebné vědomosti, resp. poznatky 

soudu, jsou v našem tzv. kontinentálním systému práva dvojí: právní poznatky a 

skutkové poznatky.“29 Výklad následujícího odstavce se bude zabývat skutkovými 

poznatky, které tvoří základ pro jednotlivé nároky, o kterých je v rámci sporných nebo 

nesporných řízení rozhodováno. Tyto poznatky soud nabývá prostřednictvím institutu 

dokazování, jehož cílem je dobrat se pokud možno pravdivých poznatků o 

rozhodujících skutečnostech pro vydání rozhodnutí. Výsledné navržené a provedené 

důkazy potom soud hodnotí podle obecné zásady tedy „podle své úvahy, a to každý 

důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti“30. 

 Vzhledem k tomu, že takové skutečnosti se generují v rámci každodenní reality, 

která je v dnešní době již obohacena o výpočetní techniku bylo nutné, aby i úprava 

                                                 
28  DOLEČEK, Marek. Businessinfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export : Konverze 
dokumentů [online]. 31.05.2010 [cit. 2010-11-28]. Datové schránky - Businessinfo.cz. Dostupné z 
WWW: < http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravo-v-podnikatelske-praxi/opu-datove-
schranky/1001817/55977/?page=5>. 
29 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde Praha. a.s., 
2008. 751 s. ISBN 978-80-7201-726-3. Str. 242. 
30 Právní princip volného hodnocení důkazů vyjádřený v § 132 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád 
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dokazování, která je obsažena v Občanském soudním řádu (Část třetí - Řízení v prvním 

stupni - Hlava druhá: Dokazování) reflektovala takovou skutečnost. Občanský soudní 

řád v §120 odst. 1 stanoví: „ Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých 

tvrzení.“ a zároveň v §79 odst. 2 stanovuje povinnost žalobce připojit k návrhu na 

zahájení důkazy, “jichž se dovolává, a to v listinné nebo v elektronické formě“. Zde je 

již obsažena reflexe úpravy podání (viz výše), a to že je přípustná i elektronická verze 

důkazů. Vyvstává zde, ale velmi závažný rozpor mezi každodenní praxí uplatňovanou v 

rámci podání a úpravou obsaženou v Občanském soudním řádu v § 125, kde se 

konstatuje, že: „Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci“. 

Spojením §79 odst. 2 a §125 dojdeme k závěru, že za důkaz může sloužit jakýkoliv 

elektronický prostředek. Jak už bylo zmíněno na jiném místě, praxe ePodatelen (viz 

výše) je ovšem taková, že jsou připuštěny pouze některé formáty a pouze o určité 

velikosti. Tuto praxi připouští vyhláška č. 496/2004 Sb. - Vyhláška o elektronických 

podatelnách a Nařízení vlády č. 495/2004 Sb, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., 

o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Při uskutečnění podání 

přes e-mail, datovou zprávou do datové schránky nebo přes webový formulář lze 

uskutečnit podání pouze ve formátech pdf, rtf, xls, doc, txt a to ve velikosti maximálně 

5 MB u e-mailu a 10 MB u webového formuláře či datové zprávy uskutečněné 

prostřednictvím datové schránky, což se jeví z hlediska dnešních důkazů jako zcela 

nevyhovující a rozporné s právě uvedenou kombinací §§ v občanském soudním řádu. 

Některé další formáty jako videosoubory ve formátech : XviD, DivX, MPEG1, 

MPEG2/DVD, DV, wmv; audiosoubory ve formátech: pcm, wav, mp3, ogg, wma, ac3; 

a archivové soubory ve formátech: rar a zip jde sice podat za využití datového nosiče 

DVD, CD, FDD 1,44MB, 3,5” a  mass storage (bez nutnosti instalace software). Ale to 

celé řízení pochopitelně prodlužuje a zároveň i zde platí určité omezení, například není 

vůbec pamatováno na grafické formáty, které zejména vznikají při skenování listinných 

důkazů. Je otázkou, jak by dopadla případná ústavní stížnost v této věci, když by došlo 

k odmítnutí podání z důvodů uskutečnění podání ve fomátu, který není povolený. 

1.4 Rozhodnutí 

Rozhodnutí je jedním z úkonu, který činní soud. „Lze definovat jako výrok soudu, který 

má závazné právní důsledky, stanovené objektivním právem.“31 Jeho předními 

                                                 
31 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde Praha. a.s., 
2008. 751 s. ISBN 978-80-7201-726-3. Str. 280. 
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vlastnostmi jsou jeho autoritativnost (vyplývá z postavení soudu) a závaznost (vázanost 

pro všechny procesní strany). Základními formami rozhodnutí jsou rozsudek, usnesení, 

platební rozkaz, směnečný platební rozkaz a opatření ( část právní teorie ovšem opatření 

nepovažuje za zvláštní formu). Z hlediska předmětu řízení rozlišujeme meritorní 

rozhodnutí (poskytuje autoritativní a závazné řešení právního konfliktu, který byl řešen 

v řízení) a  procesní rozhodnutí (neřeší přímo právní konflikt v řízení, ale určitou 

procesní situaci). Meritorní rozhodnutí se dají dále dělit na konstitutivní (zakládají, 

mění nebo ruší určitá práva a povinnosti) a deklaratorní (pouze konstatují existenci nebo 

neexistenci nějakého právního vztahu).  

1.4.1 Elektronické rozhodnutí a doručení 

Vydané rozhodnutí je nutné vyhotovit a doručit. Novela učiněná zákonem č.7/2009 Sb. 

změnila i znění §158 odst. 1 a umožnila vyhotovit rozsudek elektronicky, přičemž 

takový rozsudek musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem soudce. Poslední 

věta stejného odstavce přináší ovšem určitou překážku, když zní „Rozsudek se 

vyhotovuje v té podobě, v jaké je veden spis.“. Vzhledem k tomu, že dodnes není 

potřebná úprava elektronického spisu ani neexistuje patřičně schopný informační 

systém, který by existenci elektronického spisu umožňoval jeví se tato možnost v 

současné době jako nevyužitelná. Vzhledem k plánům Ministerstva spravedlnosti na 

spuštění elektronického spisu se ovšem jeví tato úprava jako kvalitní základ. A to i 

následující odstavec stejného paragrafu, který upravuje doručování takto elektronicky 

vyhotovených rozsudků. Stejná právní úprava by se na základě § 167 odst. 2, který zní: 

„Není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.“, 

dopadala i na usnesení. Specifickým případem je pak směnečný a platební rozkaz, který 

již má částečně svou elektronickou obdobu obsaženou v institutu elektronického 

platebního rozkazu (viz níž). 

1.4.2 Elektronický platební rozkaz 

Novelou ze dne 19. března 2008 č. 123/2008 Sb. byl novelizován občanský 

soudní řád krom jiného tak, že do něj byl vložen §174a nesoucí nadpis „elektronický 

platební rozkaz“. Tímto byla česká právní úprava příkazního řízení obohacena o institut 

elektronického soudnictví, který již  je v řadě zemí (např. Německu a Rakousku) 

fungující a běžnou možností řešení sporů u nesporných pohledávek. „Elektronický 
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platební rozkaz není zákonem samostatně upraven jako zvláštní druh rozkazního řízení, 

má formu rozhodnutí ve věci samé.“32 

Motivaci zákonodárce k přijetí institutu elektronického platebního rozkazu 

osvětluje důvodová zpráva k zákonu č.123/2008, kde se uvádí: „rozkazní řízení je podle 

platného právního řádu České republiky řízením zkráceným, přesto je stále ovládáno 

některými principy, které ve svém důsledku způsobují, že je řízení protahováno a 

zatěžuje nadbytečně soud a účastníky řízení. Vzhledem k vývoji  právního prostředí EU 

lze očekávat sílící tlak na zjednodušení některých typů řízení a jejich automatizaci, která 

již v řadě evropských zemí (například v Rakousku a Německu) funguje.“33 Z výše 

uvedených slov vyplývají dvě základní příčiny, tedy průtahy v současné úpravě 

příkazního řízení a úpravu v ostatních zemích. K těmto dvěma dále důvodová zpráva 

přidává ještě konstantní nárůst spotřebitelských úvěrů a v korelaci s tímto nárůst soudní 

agendy nesporných pohledávek, které neúměrně zatěžují soudy. Nově zaváděný institut 

elektronického platebního rozkazu má za cíl tento problém odstranit. Jeho 

charakteristickými rysy, které důvodová zpráva uvádí jsou „rychlost  (pravomocné 

rozhodnutí soudu do jednoho měsíce), dálkový přístup (prostřednictvím internetu 

s využitím elektronického podpisu), odbřemenění soudů (administrativní úkony soudu 

vykonává operační systém), účinky ex ante (pozitivní dopad na platební morálku ve 

společnosti)“.34 

§174a odst. 1 o.s.ř. obsahuje výslovně dva předpoklady, za nichž může soud 

elektronický platební rozkaz vydat. Prvním je návrh žalobce podaný prostřednictvím 

elektronického formuláře, podepsaný zaručeným elektronickým podpisem. Zmocnění 

ministerstva spravedlnosti k vydání vzoru formuláře pro řízení podle §174a obsahuje 

§374a písm. e), který byl do o.s.ř. zaveden právě výše zmíněnou novelou. Na základě 

tohoto zmocnění vydalo ministerstvo spravedlnosti vyhlášku č. 197/2008, kterou vydalo 

vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Vlastní 

elektronický formulář, je přístupný na internetových stránkách35. Vyplněním 

elektronického formuláře je splněním pouze jedné z podmínek, druhou je připojení 

                                                 
32  ŠTOČKOVÁ, Radka. Epravo.cz - Sbírka zákonů, judikatura, právo [online]. 11.12.2007 [cit. 2010-11-
28]. 51932. Elektronický platební rozkaz. Dostupné z WWW: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/elektronicky-platebni-rozkaz-51932.html>.  
33 Důvodová zpráva k zákonu č. 123/2008 Sb. 
34 Důvodová zpráva k zákonu č. 123/2008 Sb. 
35 LOUTOCKÁ, Monika. EPodatelna [online]. 2.7.b. 16.09.2010 [cit. 2010-11-28]. Elektronická 
podatelna - webová aplikace - Uživatelská příručka. Dostupné z WWW: 
<http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/downloadresource?type=dokumentace&name=Uzivatelska_priru
cka.pdf>. 
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zaručeného elektronického podpisu podle zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu (viz. 1.1.1 Doručování). Druhým předpokladem je, aby uplatňované peněžité 

plnění nepřevyšovalo 1 000 000 Kč. 

§174a odst. 2 o.s.ř. obsahuje odkaz na obdobné použití §172 až §174 o.s.ř. Z 

tohoto odkazu plynou další podmínky, které obsahuje §172 pod písmeny:  

„a) uplatněné subjektivní právo na zaplacení peněžité částky vyplývá ze 

skutečností uvedených žalobcem v návrhu elektronického platebního rozkazu, 

b) pobyt žalovaného je znám, 

c) elektronický platební rozkaz nemá být doručován žalovanému do ciziny.“ 

Zatímco písm. b) a c) nevyžadují bližšího vysvětlení, je nutno věnovat pozornost písm. 

a), kde se stanovuje povinnost vylíčit skutečnosti (ve vzoru formuláře se jedná o sekci 

C), z nichž žalobce dovozuje své právo na zaplacení peněžité pohledávky. Tyto musí 

uvést v rozsahu, ve kterém odpovídají právní normě, o kterou se jeho nárok opírá. 

„Žalobce tedy musí uvést skutkový podklad žalovaného nároku, jak co do vzniku 

pohledávky, tak co do její splatnosti, výše úroků, doby, od které se požadují, a vůbec do 

všech složek, z nichž se uplatňovaný nárok vyvozuje. S ohledem na materiální 

vykonatelnost platebního rozkazu bude jeho povinností také označit přesně 

oprávněného a povinného. A směřuje-li návrh proti více žalovaným, zda mají plnit 

solidárně nebo uvést jaké jsou podíly na dluhu.“36 

Vzhledem k tomu, že „návrh na vydání elektronického platebního rozkazu je 

návrhem na zahájení řízení ve smyslu ust. §79 odst. 1 o.s.ř. vztahuje se na něj i 

povinnost připojit k němu písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v 

elektronické formě. Od 1.7.2009 může žalobce využít i autorizované konverze 

dokumentů dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů“ (viz. kapitola El. komunikace v civilním soudnictví). Ovšem 

nepřipojení by z teoretického hlediska nemělo bránit vydání elektronického platebního 

rozkazu. „Předpokladem vydání totiž není prokázání nebo osvědčení tvrzených 

skutečností, ale pouze to, aby uplatněné právo vyplývalo z tvrzených skutečností.“37 

Posledním článkem, který je v řetězci podání návrhu povinností žalobce je 

zaplacení soudních poplatků. Zde je také odlišnost oproti „prostému“ platebnímu 

rozkazu, když zákon č. 549/1991 Sb. položka 1a sazebníku soudních poplatků 

stanovuje, že soudní poplatek je oproti žalobám na peněžité plnění poloviční. I celý 

                                                 
36 LAVICKÝ, Petr. Elektronický platební rozkaz?. Právní fórum. 1.2.2009, 2/2009, s. 62-71. 
37  LAVICKÝ, Petr. Elektronický platební rozkaz?. Právní fórum. 1.2.2009, 2/2009, s. 62-71. 
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proces platby je daleko rychlejší, když žalobce obdrží od místně příslušného soudu kód 

pro bezhotovostní platbu a celý proces platby se tím zkrátí. 

§172 až 174 o.s.ř. se řídí i další postup při vydávání, doručování a případné 

obraně žalovaného. Vyhoví-li soud návrhu a vydá elektronický platební rozkaz je 

povinen ho na základě §173 odst. 1 o.s.ř. „žalovanému doručit do vlastních rukou, 

přičemž náhradní doručení je vyloučeno“. Od 1.7.2009 kdy  nabyl účinnosti zákon č. 

300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a novela o.s.ř.  

7/2009 je umožněno soudu vyhotovovat písemné úkony v elektronické podobě a 

doručovat je účastníkům do datové schránky (viz. kapitola Elektronická komunikace v 

civilním soudnictví). „Nelze-li do vlastních rukou doručit byť jednomu ze žalovaných, 

soud elektronický platební rozkaz zruší“, jak vyplývá z ust. §173 odst. 2 o.s.ř.. 

Řádným opravným prostředkem, který může na svou obranu žalovaný proti 

vydanému a doručenému elektronickému platebnímu rozkazu použít, je odpor. 

„Nepodá-li žalovaný v patnáctidenní lhůtě, která se počítá od doručení, odpor, nabývá 

elektronický platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku (§174 odst. 1 o.s.ř.)“. Je 

tedy pravomocným a vykonatelným, a tedy závazným pro obě strany (§159a odst. 1 

o.s.ř.) a v tomto rozsahu již nezměnitelným (159a odst. 5 o.s.ř.). Pokud by žalovaný 

podal odpor včasně, ruší se tím elektronický platební rozkaz v plném rozsahu a soud 

nařídí jednání. Co do výroku o nákladech i zde slouží odvolání (§174 odst. 2 o.s.ř.).“  

Pozdě podaný odpor soud usnesením odmítne. Stejně tak by učinil pro nedostatek 

odůvodnění nebo v důsledku podání neoprávněnou osobou (odst. 3 téhož 

ustanovení).“38 Vedle odporu, jakožto řádného opravného prostředku lze uplatnit i 

opravné prostředky mimořádné, a to žalobu pro zmatečnost (§229 odst. 2 o.s.ř.), z 

důvodů porušení překážek litispendence a věci pravomocně rozhodnuté. U žaloby na 

obnovu řízení sice elektronický platební rozkaz uveden není, ale z hlediska teoretického 

je možné ji uplatňovat i na něj, protože není důvodu proč by „prostý“ platební rozkaz 

měl požívat této ochrany a elektronický platební rozkaz měl mít odlišný právní režim. 

Elektronický platební rozkaz trpí mnohými neduhy, které se s menšími či 

většími úspěchy daří v průběhu času odstraňovat. Je otázkou zda-li institut, tak jak je 

zakotven v našem právním řádu, naplnil očekávaný efekt, který mu předurčila důvodová 

zpráva. V ní se hovoří, že zavedení elektronického platebního rozkazu odstraní některé 

principy, které ve svém důsledku způsobují, že je příkazní řízení protahováno a zatěžuje 

                                                 
38 LAVICKÝ, Petr. Elektronický platební rozkaz?. Právní fórum. 1.2.2009, 2/2009, s. 62-71. 
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nadbytečně soud a účastníky řízení. Důvodová zpráva, bohužel nevyjmenovává o jaké 

principy se jedná, aby bylo možné kvalitativní srovnání. Ostatně oproti „prostému“ 

platebnímu rozkazu se přidává pouze výhoda elektronického formuláře. V ostatních 

částech zůstává úprava i proces stejný jako u „prostého“, i proto se dá konstatovat, že 

elektronický platební rozkaz je pouze polovičním krokem na cestě k elektronizaci 

justice. Tomuto tvrzení svědčí i další problémy, jako například nutnost vylíčení 

skutečností (v sekci C vzoru elektronického formuláře), z nichž žalobce dovozuje své 

právo na zaplacení peněžité pohledávky, tak jak jí zakotvuje §172 odst. 1 o.s.ř. Tím je 

totiž dána překážka plné automatizace zpracování návrhů na vydání elektronického 

platebního rozkazu. „Ani nejlepší počítačový program není schopen posoudit, zda 

skutečnosti uvedené v elektronickém formuláři odůvodňují zaplacení požadované 

částky. Soud samozřejmě neprovádí ohledně pravdivosti těchto tvrzení dokazování, ale 

na druhou stranu je jeho povinností zvážit,  zda existuje právní norma, na základě níž  

lze žalobci přiznat požadovaný nárok, a zda žalobcova tvrzení odpovídají znakům 

skutkové podstaty této nárokové normy.“39 

Jako problematická se jeví i maximální výše peněžitého plnění 1 milion korun, 

tak jak jí zakotvuje §174a odst. 1 o.s.ř. Zákon zde jasně nedefinuje, zda jde o prostou 

jistinu nebo zda-li jde o jistinu včetně příslušenství, přičemž ve většina ostatních 

případů to jasně vyjadřuje (např. §202 odst. 2, § 237 odst. 2 písm. a)). Ani důvod 

zavedení, tak jak ho uvádí důvodová zpráva, ochrana před zneužitím elektronického 

platebního rozkazu a ochrana žalovaného, nemůže obstát. Přičemž u „prostého“ 

platebního rozkazu takováto ochrana stanovena není. 

Existovaly i dílčí drobné problémy souvisejících ustanovení, které odstranila 

novela č. 7/2009 Sb., jako v případě mimořádných opravných prostředků nebo určení 

místní působnosti soudu při vydávání elektronického platebního rozkazu. A dále praxe, 

jako v případě vyznačování právní moci, ta je nově vyznačována prostřednictvím 

jedinečného čárového kódu. 

Elektronický platební rozkaz jistě přispěl k zavádění jednoho z institutů 

elektronické justice. Je jenom na škodu, že inspirace v ostatních zemích s delší tradicí 

tohoto institutu, nebyla důslednější. Právní úprava včetně souvisejících ustanovení je 

polovičatá a výsledků, ke kterým dospěla, se dalo dosáhnout i v rámci původní právní 

                                                 
39 LAVICKÝ, Petr. Elektronický platební rozkaz?. Právní fórum. 1.2.2009, 2/2009, s. 62-71. 
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úpravy. Cíl, který si stanovila důvodová zpráva k zákonu č. 123/2008 Sb., tedy 

odstranění průtahů a nadbytečnosti soudní agendy se zdá být zčásti nenaplněn. 

1.4.3 Perspektivy využití elektronizace při rozhodování 

Ve vzdálenější budoucnosti lze počítat s propojením právních informačních systémů 

(viz některé české níže), které jednak obsahují současné právo stejně jako judikaturu,     

a umělé inteligence. Ostatně jisté pokusy probíhají s menšími či většími úspěchy od 80. 

let minulého století.40 Během 90. let 20. století byly provedeny některé studie, které sice 

ukazují, že není možné při rozhodování užít chladné logiky, které nereflektuje určité 

nuance, které člověk rozhodující danou věc je schopen zohlednit. Vývoj se proto ubral 

od 90. let dvěma větvemi: první, která se zabývá řešeními jednoduchých případů, které 

se dají řešit čistě logicky a druhou, která se zabývá analýzou již řešených případů, a 

která sérií otázek pomáhá s hledáním podobných řešení soudcům nebo pomáhá s 

výukou orientace v soudní judikatuře. Jako příklad první skupiny může sloužit fungující 

systém „elektronického soudce“ (Electronic Judge), který řeší dopravní nehody v 

ulicích Brazílie. Pokud dojde k dopravní nehodě, přijede speciální dodávka se soudcem, 

soudním úředníkem a výpočetní technikou obsahující právě software s názvem 

„elektronický soudce“. Tento software pak z výpovědí svědků a forenzních stop dokáže 

na místě „vypočítat“ soudní rozhodnutí, určí viníka nehody a poškozeného, kterému 

zároveň vypočítá výši náhrady škody. 41 Reprezentant druhé větve je například software 

ALEX z dílny Jurist Legal Intelligence, což je informační systém, který obsahuje 

textový vstup. Do tohoto vstupu lze zadat popis právní věci a systém nabídne řešení, na 

základě hledání řešení podobných právních věcí na internetu. Pochopitelně se jedná o 

experimentální záležitost, která ovšem ukazuje současné možnosti.42  

 

                                                 
40 BENETT, Drake. Boston.com [online].Boston Globe - Boston, Mass., 11.9.2005 [cit. 2010-11-28]. 
Boston Globe Archive. Dostupné z WWW: <http://pqasb.pqarchiver.com/boston-
sub/access/894667451.html?FMT=FT&FMTS=ABS:FT&type=current&date=Sep+11%2C+2005&autho
r=&pub=&desc=ROBO-
JUSTICE+DO+WE+HAVE+THE+TECHNOLOGY+TO+BUILD+A+BETTER+LEGAL+SYSTEM%3
F>. 
41 GRAHAM-ROWE, Duncam. NewScientist [online]. 29.4.2000 [cit. 2010-11-28]. Trial by laptop. 
Dostupné z WWW: <http://www.newscientist.com/article/mg16622362.900>. 
42 JURIST [online]. 1.6.2004 [cit. 2010-11-28]. JURIST - ask Alex. Dostupné z WWW: 
<http://jurist.law.pitt.edu/alex.htm>. 
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1.5 Další instituty elektronického soudnictví využívané během řízení 

Během civilního řízení jsou soudy, účastníky i jinými subjekty zúčastněnými na řízení 

využívány i další elektronické aplikace nebo informační systémy. Ty nemají přímou 

souvislost s řízením, ale buď jej urychlují (informační systémy obsahující judikaturu a 

platnou legislativu) nebo usnadňují (informace o stavu řízení). Některé z nich také 

odrážejí výsledky řízení nebo jsou důkazem práva, které svědčí některému subjektu. 

1.5.1 Elektronické informování o stavu řízení a nařízených jednáních 

 Do roku 2008 bylo nutné za účelem zjištění stavu řízení navštěvovat soudy nebo 

se na stav telefonicky dotazovat. V současné době již téměř dva roky běží online 

informační systém InfoSoud, který takové informace o soudních jednáních započatých 

po 1.1.2006 zpřístupňuje veřejnosti nebo účastníkům řízení. Po zadání soudního kraje, 

jména příslušného soudu a spisové značky do webového formuláře se zobrazí informace 

o průběhu řízení, tedy záznam nejdůležitějších událostí: 

• Zahájení řízení, 

• předání spisu soudnímu komisaři, 

• předání spisu soudním komisařem, 

• vydání rozhodnutí, 

• o výkonu rozhodnutí, 

• vyřízení věci, 

• podání opravného prostředku, 

• vyřízení opravného prostředku, 

• nařízení a zrušení jednání, 

• odeslání a vrácení spisu, 

• obživnutí věci, 

• přerušení a pokračování v řízení, 

• pravomocné ukončení věci, 

• skončení věci, 

• informace o doručení Nejvyššímu soudu, 

Zároveň systém umožňuje elektronickou komunikaci se soudem. 

 Vedle aplikace InfoSoud existuje aplikace InfoJednání, která je založena na 

stejném principu. Ve své podstatě obsahuje výsek informací, které využívá aplikace 

InfoSoud, a to data o nařízených soudních jednáních, včetně místa a času konání. 



-34-  

Vyhledávání je pak založeno na totožném vstupním webovém formuláři obsahujícím 

pole pro výběr soudního kraje a vložení jména příslušného soudu a spisové značky. 

 
Obrázek č. 7 – Webová aplikace InfoSoud, zdroj: www.infosoud.justice.cz 

 

 
Obrázek č. 8 – Webová aplikace InfoJednání, zdroj: www.infosoud.justice.cz 

 

1.5.2 Využití informačních právních systémů v průběhu řízení 

Vzhledem k tomu, že počet právních předpisů (zákonů, legislativy EU, 

mezinárodních smluv a podzákonných právních předpisů) v českém právním prostředí 

neustále roste a jejich počet se pohybuje v tisících až desítkách tisíc právních předpisů a 

vzhledem k neustálým obměnám není v lidských silách sledovat jejich obsah, změny a 

ještě k tomu judikaturu na ně navázanou. Změny zákonů a nové zákony jsou 

publikovány ve Sbírce zákonů, Sbírce mezinárodních smluv a  Úředním věstníku 
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Evropské Unie, což jsou katalogy, resp. databáze takových předpisů. S příchodem 

výpočetní techniky se tyto katalogy společně s nejdůležitější judikaturou 

elektronizovaly a v současné době je většina legislativních orgánů oficiálně a bezplatně 

zpřístupňuje na internetu. 

 V českém prostředí se jedná zejména o Portál veřejné správy České Republiky, 

kde je uveřejněna Sbírka zákonů a Věstníky vydávané kraji. Sbírka zákonů je přístupná 

přes jednoduchý webový vyhledávací formulář, do kterého se nejčastěji zadává: číslo 

předpisu, částka sbírky, název předpisu a v neposlední řadě i pole pro vyhledávání v 

textu (tzv. fulltext). Věstníky krajů jsou uveřejňovány v chronologickém pořadí.43 

 Předpisy Evropské Unie jsou uveřejňovány na speciálním serveru Eur-lex.eu. 

Zde se nachází komplexní databázový systém právních textů Evropské unie, a to smluv, 

platných právních předpisů, řady dokumentů Evropské komise, judikatura Evropského 

soudního dvora a Soudu prvního stupně a  sbírka konsolidovaných právních předpisů. I 

do této aplikace je nejlepší přístup přes základní nebo rozšířený webový formulář, který 

je postaven na stejném principu jako výše uvedený formulář pro přístup do Sbírky 

zákonů, tedy čísla a druhu předpisu, názvu, popř. fulltextového vyhledávání. 

 Vedle oficiálních a bezplatných publikací právních předpisů začaly některé 

obchodní společnosti budovat právní informační systémy jako komerční produkty. Zde 

se již nejedná o pouhou publikaci právních předpisu, ale i jejich vzájemné provázání 

formou hypertextových odkazů, záznam obměn právního předpisu v průběhu času a 

provázání právních předpisů s důvodovými zprávami, komentáři a judikaturou. A to vše 

většinou s efektivním vyhledávacím rozhraním, které je někdy i přizpůsobeno českému 

jazyku, zejména pak derivaci, afixaci, kompozici, konverzi a abreviaci slov. Mezi tři 

nejvíce používané právní informační systémy patří právní informační systém ASPI, 

LexGalaxy a  Beck-online. 

1.5.2.1 ASPI - Automatizovaný systém právních informací 
Jedná se o právní informační systém pro práci s právními informacemi, určený 

komukoliv, kdo se potřebuje orientovat  v právních předpisech z 80 zdrojů 

publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU, a to 

včetně jejich vývoje (tedy aktualizované i dřívější znění). Konkrétně databáze systému 

obsahuje:  

• všechny předpisy současné české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky 

                                                 
43 Portál veřejné správy České republiky, http://portal.gov.cz 
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mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, kompletně plnotextově od 

roku 1918 

• právní předpisy vydané samosprávnými celky - kraji 

• předpisy ministerstev a ústředních orgánů (např. texty předpisů publikované ve 

Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku, věstnících ministerstva průmyslu a 

obchodu, zdravotnictví, školství a řada dalších) 

• nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů 

• předpisy vydané před rokem 1918 (tzn. včetně zákonů bývalého Rakouska-

Uherska) 

Jak již bylo zmíněno u obecného výkladu o právních informačních systémech jedná se o 

komplexní systém, který pracuje i se vztahy, které vůči sobě jednotlivé předpisy mají: 

vzájemná derogace, vztah nadřízenosti a podřízenosti, speciality a subsidiarity.  

1.5.2.2 LexGalaxy 

Velmi rozsáhlý právní informační systém s na trhu asi nejlepším a nejpropracovanějším 

vyhledávacím rozhraním, které pracuje i se záludnostmi českého jazyka je LexGalaxy. 

K jeho již dvacetiletému vývoji přispěla i Akademie věd, a to zejména Ústav státu a 

práva a Ústav pro jazyk český. Jako výše zmíněný systém ASPI je i obsah LexGalaxy 

provázán sítí hypertextových odkazů mezi jednotlivými předpisy a sítí vzájemných 

vztahů mezi předpisy. Ke každému předpisu systém obsahuje vedle názvu a čísla, i 

předpisy rušené a rušící, měněné a měnící, nadřazené a prováděcí předpisy, aktuální či 

historická znění, odkazy na judikáty. Databáze je také tříděna podle různých kritérií: 

typu (zákon, vyhláška), autora (Parlament, ministerstvo vnitra) a věcného zařazení 

(daně, doprava). Zajímavou odlišností od ostatních právních systémů je i základní 

jednotka systému, kterou není jako u ostatních systémů celý zákon, ale jednotlivý 

paragraf. To umožňuje zobrazit k vybranému paragrafu kromě změn i relevantní 

judikaturu, kterou by vzhledem k počtu bylo obtížné hledat v seznamu judikatury k 

celému právnímu předpisu. Databáze systému s 105.000 právními předpisy je také 

nejširší na trhu a obsahuje: 

• Unikátní rejstřík právních předpisů od roku 1784 a historické právní památky, 

• základní rakouské předpisy přejaté do českého právního řádu (asi 1.100 

dokumentů), 

• kompletní Sbírka zákonů od roku 1918 (včetně období protektorátu) a to včetně 
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důvodových zpráv, 

• výběr dokumentů vydaných v Úředním listě, 

• rejstřík všech oficiálních judikátů od roku 1950, 

• kompletní sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR a ČSFR, 

• Věstník Evropské Unie. 

Vzhledem k poměrně časté novelizaci, a tomu, že oficiální konsolidovaná znění nejsou 

vydávána po každé novele je v systému obsažena i série neoficiálních úplných znění. 

Současně s tím se dají zobrazit i neoficiální úplná znění s budoucí legislativou, tedy tou 

která je platná, ale dosud není účinná. 

 Vedle právních předpisů obsahuje i rozsáhlou databázi soudních rozhodnutí 

(judikatury) provázaných se systémem právních předpisů sítí hypertextových odkazů a 

poznámek. Opět i s napojením na vyhledávací rozhraním. Obsah:  

• kompletní nálezy a usnesení Ústavního soudu ČR a ČSFR a to včetně 

odůvodnění 

• oficiálně publikovanou judikaturu civilní, trestní a správní od období 1. 

republiky 

• neoficiální databázi soudních rozhodnutí zajímavých svou argumentační silou 

 Třetí součástí systému je databáze dalších předpisů, která obsahuje:  

• Finanční zpravodaj od roku 1990, 

• Kompletní rejstřík od roku 1990 s výběrem textů a plné texty komplet od roku 

1993, 

• Cenový věstník, Věstník České národní banky, Ústřední věstník, 

Telekomunikační věstník, 

• Energetický regulační věstník, 

• Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

• Věstník Komise pro cenné papíry a jejich správní rozhodnutí, 

• Věstník České advokátní komory a Sbírka kárných rozhodnutí, 

• Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva Spravedlnosti ČR od roku 1990, 

• Věstník ministerstva zdravotnictví – výběr, 

• Sbírka Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - brzy úplně kompletní, 

• Věstníky krajů, 

• Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, 

• Rozhodčí pravidla vybraných rozhodčích soudů, 
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• Rejstřík slovenských předpisů od roku 1993, 

• Věstník Rozhodčí pravidla vybraných rozhodčích soudů. 

1.5.2.3 Beck-online  

Právní informační systémy ASPI a LexGalaxy potřebují ke své práci offline software, 

což může při současném růstu podílu jiných operačních systémů než Microsoft 

Windows představovat problém. V tomto se dá spatřovat odlišnost systému Beck-

online. Beck-online není co do obsahu tak rozsáhlý jako dva výše zmíněné produkty a 

ani nemá tak propracovaný vyhledávací rozhraní. Jeho nespornou výhodou jsou ovšem 

komentáře, judikatura a periodická i neperiodická literatura, která je vydávána 

nakladatelstvím C.H.Beck, které systém Beck-online provozuje. Celý systém je pak 

rozdělen podle právních oblastí s tím, že si každý může vytvořit i vlastní databázi 

nejpoužívanějších dokumentů (to ovšem lze i u softwaru LexGalaxy). Databáze 

obsahuje následující soubor právních předpisů, judikatury, věstníků a právních 

zpravodajů, předpisů samosprávy a právnický slovník: 

• Sbírka zákonů kompletní od r. 1945 s vybranými texty až do r. 1811, 

• sbírka mezinárodních smluv, 

• sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek a další judikatura na základě 

doporučení soudců Nejvyššího soudu ČR od roku 1960, 

• sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 

• sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, 

• sbírka soudních rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu, 

• judikatura uveřejňovaná nakladatelstvím C. H. Beck v Souboru rozhodnutí 

Nejvyššího soudu a v jednotlivých časopisech, 

• sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech 

občanských z let 1919 - 1948,  

• předpisy hlavního města Prahy, statutárních měst a všech krajů, 

• archivy oficiálních periodik ministerstev a ústředních orgánů státní správy, 

• publikované důvodové zprávy, 

• právní slovník (5 000 hesel), 

• Právní zpravodaj. 
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1.5.3 Elektronické evidence a jejich význam v řízení 

Zákonem zřízené evidence slouží jako důkaz o určitých právních skutečnostech. 

Některé z těchto skutečností jsou výsledkem civilního řízení a naopak některé pak 

slouží jako důkazy během civilních řízení. Jedná se zejména o evidence týkající se 

převážně obchodních záležitostí – obchodní rejstřík, obchodní věstník, živnostenský 

rejstřík, a insolvenční rejstřík, kde publicita v těchto evidencích je předpokladem 

transparentního a bezpečného obchodního styku. A dále pak je to zejména katastr 

nemovitostí, kde jsou zaznamenávána vlastnická práva a věcná práva k věci cizí, ale i 

výsledky některých rozhodnutí správních úřadů, soudů a exekutorů. 

1.5.3.1 Online obchodní rejstřík 

Obchodní rejstřík je upraven v rámci úpravy Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 

Sb., který ho zároveň v §27 odst. 1 definuje jako „veřejný seznam, do kterého se 

zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích“. Nutné je konstatovat, že zápis 

některých údajů do tohoto rejstříku (resp. registrace) je obligatorním požadavkem 

vzniku obchodních společností. Zároveň s ohledem na vývoj, který tato evidence 

prodělala konstatuje ve stejném paragrafu, že je veden elektronicky. Proces 

elektronizace obchodního rejstříku byl zejména urychlován legislativou EU a to 

zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2003/58/ES , která stanovila 

počínaje 1. lednem 2007 plnou elektronizaci vedení obchodních rejstříků. K vlastní 

realizaci v rámci českého právního prostředí došlo zákonem č. 216/2005 Sb., který 

novelizoval již výše zmíněny obchodní zákoník. Tato novela přinesla zejména prosazení 

principu registračního a pouhý formální přezkum žádosti (větší díl odpovědnosti za 

věcnou správnost byl přenesen na notáře), a tím i zjednodušení a zrychlení procedury 

registrace. Zároveň souladně s výše uvedenou směrnicí bylo umožněno podávat žádosti 

na zápis a opis zápisu v elektronické podobě. Zároveň byl vyhláškou č. 562/2006 Sb., 

kterou novela předpokládala, završen proces digitalizace, a to zejména úpravou 

převedení původních listinných záznamů do elektronické podoby, nakládání s nimi a 

vedení elektronické sbírky listin (do které jsou ukládány povinné přílohy, žádosti a 

některé povinně dokládané údaje). V současné době je podání k rejstříkovému soudu 

realizováno prostřednictvím formulářů uveřejněných na portálu www.justice.cz44. Tyto 

formuláře, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti, jsou ve formátu ZFO, a k jejich 

                                                 
44 K formulářům se dá dostat i přes stránky ePodatelny, http://epodatelna.justice.cz 
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vyplnění je zapotřebí programu 602XML Filler od firmy Software602 a.s. Výsledkem 

vyplnění je soubor ve formátu PDF, který lze podepsat zaručeným elektronickým 

podpisem (viz výše) a elektronicky odeslat do ePodatelny příslušného Rejstříkového 

soudu. Takto lze realizovat následující podání: 

• Podání návrhu na zápis pro následující právní formy: akciová společnost, 

družstvo, evropské zájmové hosp. sdružení, fyzická osoba, komanditní 

společnost, odštěpný závod, org. složka podniku zahr. osoby, příspěvková 

organizace, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, 

evropská družstevní společnost, evropská společnost, cizí práv. osoba, která 

přenesla sídlo na území ČR a ostatní, 

• podání pro výmaz z rejstříku, 

• žádost o cizojazyčný výpis, 

• dodatkový list. 

„Vyhoví –li rejstříkový soud  elektronickému podaní, nevyhotovuje formální písemné 

rozhodnutí, nýbrž  bez dalšího provede zápis a účastníkům řízení do 3 dnů zašle výpis o 

zápisu, jež byl předmětem návrhu.“45 Je nutné ovšem podotknout, že spolu s některými 

podáními je spojeno povinné přiložení některých příloh. To ovšem generuje řadu 

problémů, které jdou proti elektronizaci. Někdy by stačila i drobná úprava běžných 

praktik a zakotvení větší míry komunikace mezi orgány veřejné moci navzájem. U 

obchodních společností se jeví jako přežitek a problém přikládání výpisu z rejstříku 

trestů, LV sídla, apod. Přičemž tyto jsou předmětem databází v rámci systému Czech 

POINT, do kterého mají jistě rejstříkové soudy přístup a pouhý odkaz na příslušnou 

položku v evidenci by se jevil dostačujícím. Povinné přílohy se tak jeví jako největší 

překážka kompletní elektronizace, když v běžné praxi zejména advokátní kanceláře 

upřednostní využití klasického doporučeného psaní před zbytečnou administrativou 

spojenou s konverzí některých listin. I tak lze konstatovat, že elektronizace agendy 

obchodního rejstříku je dobrým příkladem zavedení institutů elektronické justice do 

českého právního prostředí, které zejména přispělo k usnadnění obchodního prostředí v 

ČR. 

                                                 
45 HOLEC, Pavel. Epravo.cz - Sbírka zákonů, judikatura, právo [online]. 9.5.2005 [cit. 2010-11-28]. 
33171. Reforma obchodního rejstříku. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/reforma-
obchodniho-rejstriku-33171.html>. 
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1.5.3.2 Obchodní věstník  

Obchodní věstník je veřejným registrem, který byl zřízen v roce 1992 nařízením vlády 

č. 63/1992 Sb. V tomto registru mají vybrané subjekty povinnost a v některých 

případech možnost zveřejňovat určité údaje o sobě a své činnosti. Zároveň je v nařízení 

přiznáno i oprávnění zveřejňovat rozsudky ve věcech obchodních (pokud soud v 

rozsudku takové právo přiznal) a oznámení nebo rozhodnutí správních úřadů týkající se 

podnikatelů. Povinnost vydávat Obchodní věstník je udělena Ministerstvu 

spravedlnosti, které ho do nedávna (na základě původního nařízení č. 63/1992 Sb. a 

novějšího nařízení vlády č. 503/2000 Sb.) vydávalo skrze nakladatelství Economia, a to 

ve dvou podobách tištěné a elektronické. Elektronická podoba byla spuštěna 

nakladatelstvím 1.1.1994 ve spolupráci se společností Exprint, s.r.o., pod názvem 

OVEL. Jednalo se o placenou online aplikaci zpoplatněnou, když roční licence vyšla na 

4000 Kč. K 1.1.2004 došlo ke změně, když na základě nařízení vlády č. 408/2003 Sb. 

byla povinnost vydávat obchodní věstník přenesena z Ministerstva Spravedlnosti na 

Ministerstvo Informatiky (dnes Ministerstvo vnitra) a zároveň určena povinnost 

publikovat jej prostřednictvím portálu Veřejné správy České republiky. Nařízení dále 

určilo, že tištěná podoba se bude vydávat ještě následující dva roky od účinnosti zákona 

tedy do 31.12.2006, od kdy již bude Obchodní věstník veden pouze v elektronické 

podobě. Upraven byl i způsob zpoplatnění, když nové záznamy od účinnosti nařízení 

musí být přístupné zdarma a starší záznamy od roku 1992 jsou i nadále poskytovány v 

rámci komerční aplikace nakladatelství Economia za poplatek.46 

1.5.3.3 Živnostenský rejstřík 

Živnostenský rejstřík je zřízený živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání. Stejně jako u ostatních evidencí je v tomto zákoně, a to 

konkrétně v §60, jako pojem osvětlen a je zde i vytyčen jeho cíl. „Živnostenský rejstřík 

je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České 

republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské 

úřady.“ Jedná se o informačního systém, do kterého výše uvedené živnostenské úřady  

zapisují údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním 

živností. Stejně jako u obchodního rejstříku, jakožto rejstříku souvisejícím s 

                                                 
46 PETERKA, Jiří. Lupa.cz - server o českém Internetu [online]. 12.1.2004 [cit. 2010-11-28]. Obchodní 
věstník zdarma na Internetu. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/obchodni-vestnik-zdarma-
na-internetu/>. 
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podnikáním, je i tato evidence vedena elektronicky (viz §60 odst. 4). Registrace či 

změny jsou zejména v poslední době upravovány směrem k čím dál větší jednoduchosti, 

k čemuž napomáhá i elektronizace. Výrazně k tomu přispěla novela živnostenského 

zákona47 zákonem č. 130/2008 Sb. S účinností k 1. 7. 2008. Ta zrušila poměrně 

problematickou místní příslušnost a zavedla možnost vyřizovat agendu u každého 

živnostenského úřadu, a to díky výpočetní technice - centralizování a elektronizaci 

databáze v rámci informačního systému veřejné správy České Republiky Czech POINT. 

Současně došlo k standardizaci formulářů pro podání a jejich digitalizace. V současné 

době lze pomocí zvláštní offline aplikace Jednotného registračního formuláře48 vyplnit a 

odeslat vyplněný formulář do elektronické podatelny, to vyžaduje vlastnictví 

zaručeného elektronického podpisu (viz výše) nebo do datové schránky. Tím ovšem 

proces nekončí, po odeslání klient obdrží číslo tiketu, se kterým navštíví jakékoliv 

pracoviště Czech POINT. „Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z 

klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený 

Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a 

odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Změna v RŽP je aktivní časem 

odeslání elektronicky vyplněného formuláře.“49 I přes zapracování elektronického prvku 

se tento postup jeví ve srovnání s jinými pořád příliš složitý a lidé stále radši volí 

vyplnění formuláře v papírové formě, s možností dojít si přímo na pracoviště 

živnostenského úřadu, když osobní fyzická účast, je v tomto procesu nevyhnutelná. 

1.5.3.4 Insolvenční rejstřík 

V roce 2006 byla přijata nová úprava úpadkového práva zákonem č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon. Na rozdíl od původní úpravy se má jednat o „právní úpravu 

dynamickou, moderní a transparentní, reagující na potřeby dnešní doby“50. Insolvenční 

zákon vedle úpravy inslovečního řízení, jakožto specifického druhu civilního řízení, 

upravuje tzv. insolvenční rejstřík. Vzhledem k souběžně probíhající elektronizace 

justice (pod názvem eJustice více v úvodu) je úprava již moderní a počítá již od počátku 

                                                 
47 č. 455/1991 Sb 
48 Živnostenský rejstřík [online]. 1.10.2008 [cit. 2010-11-28]. Živnostenský rejstřík - Elektronické podání. 
Dostupné z WWW: <http://www.rzp.cz/elpod.html>. 
49 Czech POINT [online]. 1.1.2009 [cit. 2010-11-28]. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72). 
Dostupné z WWW: <http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/252>. 
50 JINDRA, Václav. Epravo.cz - Sbírka zákonů, judikatura, právo [online]. 25.1.2008 [cit. 2010-11-28]. 
52800. Nová právní úprava úpadkového práva – Insolvenční rejstřík. Dostupné z WWW: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-pravni-uprava-upadkoveho-prava-insolvencni-rejstrik-
52800.html>.  
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s jeho plnou elektronizací. Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy, ve 

kterém jsou shromážděny následující informace: 

• Obsahuje seznam insolvenčních správců, 

• rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních 

sporech, 

• seznam dlužníků a informace o nich, 

• a jejich spisy, 

• informace o insolvenčních řízení dlužníka vedených v členských státech EU 

mimo Dánska. 

Rejstřík je veřejně přístupný a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat z něj kopie a 

výpisy, čímž je zaručena maximální míra publicity, transparentnosti a veřejné kontroly 

insolvenčních řízení a současně je umožněno sledování jejich průběhu. Poskytované 

informace slouží také k urychlení průběhu samotného insolvenčního řízení, a to 

zejména tím, že po podání návrhu musí být insolvenčním soudem takový návrh 

uveřejněn do 2 hodin od jeho doručení51 v insolvenčním rejstříku52. Vedle úlohy 

informačního systému, tedy databáze, má insolvenční rejstřík ještě další důležitou 

úlohu, a to jako nástroj pro doručování soudních rozhodnutí a dalších písemností.  

Samotná aplikace insolvečního rejstříku je dostupná na webové adrese 

www.insolvencni-zakon.justice.cz, kterou spravuje Ministerstvo Spravedlnosti na 

základě ustanovení § 419 odst. 1 insolvenčního zákona. 

Insolvenční rejstřík je ukázkou poměrně povedené komplexní úpravy, která od začátku 

počítá s elektronizací a není jen pouhým výsledkem dílčích novel, které často přinášejí i 

řadu diskrepancí s ostatními ustanovení. Insolvenční rejstřík představuje veřejně 

dostupný informační zdroj, který je snadno dostupný a který přispěl k rychlejšímu 

průběhu insolvenčních řízení.   

1.5.3.5 Katastr nemovitostí 
 „ Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich 

soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších 

práv k nemovitostem podle zákona o katastru nemovitostí č. 344/1992 Sb..“53 54 Tento 

                                                 
51 Po novele se jedná pouze o úřední hodiny soudu. 
52 Samotná rychlost je někdy i předmět diskuzí, zda není tato rychlost zneužívána k poškození dobrého 
jména společností v rámci účelových návrhů na zahájení inslovenčního řízení. 
53 MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva I.,II. díl. Praha : Linde Praha, a.s., 1995. 1390 s. 
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zákon zároveň v §1 odst. 4  stanoví, že „katastr je veden jako informační systém o 

území České republiky převážně počítačovými prostředky“, čímž v podstatě 

elektronizaci této textové a obrazové databáze výslovně konstatuje. Z hlediska civilního 

řízení rozlišujeme tři významné momenty pro dokazování případně pro odraz soudních 

rozhodnutí v této evidenci. Jedná se o nahlížení do katastru nemovitostí, což je aplikace 

dostupná široké veřejnosti a plní spíše informativní funkci o vlastnictví parcel, budov a 

jednotek evidovaných v katastru nemovitostí (a to jak mapový tak textový podklad) a 

dále jsou prostřednictvím této aplikace dostupné informace o stavu řízení vedených za 

účelem zápisu práv k nemovitostem v katastru zapsaných. Dále o aplikaci dálkový 

přístup, která poskytuje informace z textové i mapové části. Výstupy z této aplikace 

jsou formálně i věcně naprosto shodné s dokumenty vydanými katastrálním úřadem a 

mají stejnou váhu jako veřejné listiny. V neposlední řadě se jedná o elektronické návrhy 

na zápis do katastru nemovitostí záznamem.55 

 „Aplikace nahlížení patří nejpoužívanějším službám, které na svých stránkách 

poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální.“56 Samotná aplikace je dostupná na 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ prostřednictvím webového prohlížeče bez zvláštních 

nastavení a bez nutnosti registrace jako je tomu v případě dálkového přístupu. V 

aplikace se dá jednoduše orientovat a je rozdělena do třech sekcí: 

• Řízení, která představuje informace o průběhu řízení, o vkladech, záznamech a 

řízeních týkajících se potvrzení geometrického plánu předkládané úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem. „Po výběru se zobrazí informace o 

účastnících zadaného řízení, typu předmětu řízení a posloupnost činností 

(operací), které byly na příslušném katastrálním pracovišti v rámci řízení 

uskutečněny, včetně časových údajů jejich provedení.“57  

• Nejdůležitější zdroj informací zejména pro účastníky civilních řízení je sekce 

Informace z KN, kde se dají získat informace o parcelách, budovách a 

jednotkách, a to zejména informace o vlastníku, spoluvlastníku, číslu listu 

vlastnictví, omezení vlastnického práva, poznámky a plomby. Vedle toho se u 

                                                                                                                                               
54 §1 odst. 2 zákona 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí  
55 Záznam je druh zápisu do Katastru nemovitostí, který slouží k zápisu právních vztahů k nemovitostem 
na základě rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu nebo na základě jiných podkladů. 
56 Businessinfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export [online]. 22.09.2008 [cit. 2010-11-28]. 
Nahlížení do katastru nemovitostí . Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/registry-
databaze-cr-uzemni/nahlizeni-do-katastru-nemovitosti/1001853/50169/>. 
57 Nahlížení do katastru nemovitostí [online]. 1.1.2009 [cit. 2010-11-28]. Nápověda - Nahlížení do 
katastru nemovitostí. Dostupné z WWW: <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda-uvod.aspx>. 
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parcel zobrazuje též výměra pozemku včetně způsobu jejího určení, druh a 

způsob využití pozemku a označení mapového listu. U budov - typ budovy a 

způsob využití budovy. U jednotek -  typ jednotky, způsob využití jednotky a 

podíl jednotky na společných částech domu, popř. zastavěného pozemku. 

• Poslední sekcí je Mapa, kde jsou uloženy k zobrazení katastrální mapy, ortofota 

a další vrstvy určené pro navigaci, vstup je prostřednictvím webového formuláře 

po zadání katastrálního území. Vedle toho je zde i „přehledová mapa ČR, která 

umožňuje zobrazit mapu České republiky, ve které se můžete postupně 

navigovat do větších detailů.“58 

 

 Aplikace dálkový přístup je také webová aplikace umožňující poskytování všech 

údajů  z katastru nemovitostí pro celou ČR prostřednictvím veřejné datové sítě internet, 

a to na adrese https://katastr.cuzk.cz. Přístup do aplikace, již ovšem není pro širokou 

veřejnost, je vyhrazen pouze pro registrované uživatele (po vložení unikátního 

uživatelské jména a hesla) a provedené výstupy jsou zpoplatněny. Vlastní výstupy jsou 

formálně i věcně shodné s dokumenty vydávanými katastrálními pracovišti. 

„Poskytované údaje jsou prakticky zcela aktuální, neboť obsah centrální databáze, z níž 

jsou vydávány, je průběžně, on-line, udržován automaticky ve shodě s lokálními 

databázemi katastrálních pracovišť, prostřednictvím rezortní sítě WAN. Nenastanou-li 

technické problémy (výpadek sítě), jsou změny obsahu KN z celé ČR replikovány do 

centra obvykle v intervalu dvou hodin.“59 Výpisy z katastru nemovitostí, kopie 

katastrálních map a evidence práv pro osobu,  jsou veřejnými listinami, jsou proto 

opatřovány elektronickou značkou, proto mohou sloužit v civilních řízeních jako 

důkazní materiál. Ostatní výstupy mají pouze informativní charakter. V rámci aplikace 

jsou poskytovány následující výstupy: 

• „Výpisy z katastru nemovitostí – ty dokládají existenci shodných právních 

vztahů typu vlastnictví pro jednoho nebo více oprávněných subjektů k jedné 

nebo více nemovitostem. 

• Informace o parcelách -  nejrůznější údaje o parcelách jako: číslo parcely, 

výměru, druh a způsob využití pozemku, případně druh ochrany nemovitosti, 

                                                 
58 Nahlížení do katastru nemovitostí [online]. 1.1.2009 [cit. 2010-11-28]. Nápověda - Nahlížení do 
katastru nemovitostí. Dostupné z WWW: <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda-uvod.aspx>. 
59 Český úřad zeměměřičský a katastrální [online]. 5.8. 12.1.2009 [cit. 2010-11-28]. Dálkový přístup do 
katastru nemovitostí - Návod pro uživatele. Dostupné z WWW: 
<http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-5DPMAN_ZACAT_RTF>. 
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číslo LV, údaje o vlastníku, atd. 

• Informace o budovách -  evidované údaje: číslo parcely, na které budova stojí, 

číslo LV, vlastníka (nebo spoluvlastníky a jejich podíly) včetně jejich adres, typ 

čísla budovy a číslo řízení. 

• Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách) -  obdobné informace 

jako u budov. 

• Výstupy poskytované zjednodušeným přístupem -  zjednodušené informace o  

zadaném listu vlastnictví nebo zadané nemovitosti. 

• Přehled vlastnictví - přehled listů vlastnictví sestavený po územních jednotkách. 

• Evidence práv pro osobu – informace o tom, zda zadaný subjekt (fyzická nebo 

právnická osoba) má v katastru nemovitostí (KN) evidována vlastnická nebo 

jiná věcná práva. 

• Průběh řízení - údaje o jeho účastnících, objektech řízení (parcelách, budovách a 

jednotkách), přiřazených listinách a provedených operacích v konkrétním řízení. 

• Zobrazení přehledové a katastrální mapy – obsahuje přehledovou mapu hranic 

okresů České republiky, přehledové mapy hranic katastrálních území (v rámci 

jednoho okresu a jeho okolí) a katastrální mapu zvoleného výřezu katastrálního 

území. 

• Kopie katastrální mapy - výstup představuje stránku formátu PDF velikosti A4 

nebo A3 , obsahující kopii vybraného prostoru katastrální mapy v měřítku 

1:1000, 1:2000 nebo 1:500. 

• Speciální výstupy - pro služební účely a vnitřní potřebu vedení katastru 

nemovitostí.“60 

 

 Záznamem se zapisují do katastru nemovitostí práva k nemovitostem, která 

vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu (například 

soudu, ústředního orgánu státní správy), příklepem licitátora ve veřejné dražbě, na 

základě právní skutečnosti nebo jednostranného právního úkonu (například vydržení, 

přírůstek, zpracování, odstoupení od smlouvy). Pro civilní řízení je nejdůležitější 

rozhodnutí soudu, jakožto výsledek soudního řízení nalézacího. I zde se projevil zákon  

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který 

                                                 
60  Český úřad zeměměřičský a katastrální [online]. 5.8. 12.1.2009 [cit. 2010-11-28]. Dálkový přístup do 
katastru nemovitostí - Návod pro uživatele. Dostupné z WWW: 
<http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-5DPMAN_ZACAT_RTF>. 
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zavedl povinnost těchto dvou institucí veřejné moci komunikovat navzájem 

prostřednictvím datových schránek. Soud odešle příslušnému katastrálnímu úřadu 

výsledné pravomocné rozhodnutí do datové schránky a katastrální úřad je povinen toto 

rozhodnutí záznamem upravit v informačním systému katastru nemovitostí. 

1.5.3.6 Elektronická úřední deska 

Od 1.1.2009 funguje při portálu eJustice nová aplikace InfoDeska, která zprostředková 

informace zveřejňované na klasických úředních deskách umístěných v budovách soudů 

soudní soustavy České republiky (vrchní soudy, krajské soudy, okresní soudy, městské 

soudy, obvodní soudy), Ministerstva Spravedlnosti České republiky a Státních 

zastupitelství (Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, krajská státní 

zastupitelství, okresní státní zastupitelství, městská státní zastupitelství, obvodní státní 

zastupitelství). „Informace zveřejněné v aplikaci infoDeska nemají charakter úřední 

listiny, jsou pouze informativního rázu.“61 Pro rozhodná data není rozhodné datum 

uveřejnění v rámci aplikace InfoDeska, nýbrž datum uveřejnění na klasické úřední 

desce v budově organizace.  

 
Obrázek č. 9 – Webová aplikace InfoDesk, sekce soudů, zdroj: www.infodeska.justice.cz 

2. Výkonávací řízení 

„Vykonávací řízení sleduje realizaci toho, co bylo shledáno právem v případě, že 

nedošlo k dobrovolnému plnění.“62 Jedná se o formu státního donucení, která sleduje 

ochranu těch, jimž bylo právo přiznáno a zároveň slouží k prosazení soudní autority. 

                                                 
61  Justice.cz [online]. 1.1.2009 [cit. 2010-11-28]. Elektronická úřední deska resortu justice. Dostupné z 
WWW: <http://infodeska.justice.cz/>. 
62 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde Praha. a.s., 
2008. 751 s. ISBN 978-80-7201-726-3. Str. 39. 
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Vykonávací řízení není další fází nalézacího řízení a to zejména proto, že velká část 

rozhodnutí ukládajících nějakou povinnost učiněných v nalézacím řízení, je splněna 

dobrovolně. Účastníky vykonávacího řízení jsou oprávněný, tedy ten jemuž nějaké 

právo svědčí a povinný, tedy ten který má povinnost něco dát (dare), anebo něco konat 

(facere) nebo něco trpět (pati), anebo něčeho se zdržet (omittere). Vykonávací řízení  

má dnes dvě formy, a to první - soudní výkon rozhodnutí, který probíhá od začátku až 

do konce u soudu a druhou - kterou provádí soudní exekutor v rámci exekuční činnosti 

na základě soudního usnesení o nařízení exekuce pověření příslušného exekutora.  

 Hlavní rozdíl mezi soudním výkonem rozhodnutí a výkonem rozhodnutí 

soudním exekutorem je především volba způsobu provedení. Zatímco u soudního 

výkonu rozhodnutí je nutné zvolit, tak soudní exekutor provádí volbu sám a snaží se 

vybrat tu nejefektivnější. Vzhledem k tomu, že soudní exekutor čerpá svoji odměnu a 

uhrazuje své náklady z vymoženého plnění, má osobní zájem na tom, aby řízení 

proběhlo, co nejrychleji a nejefektivněji. Na rozdíl od soudního vykonavatele, který je 

zaměstnancem soudu se stálým měsíčním příjmem nikterak neodvozeným od kvality 

ani kvantity splněné agendy. 

 „Vykonávací řízení je co do zahájení ovládáno zásadou dispoziční. Lze jej 

zahájit, až na výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, výlučně na návrh.“63 A je to 

především návrh, který u obou forem prodělal vývoj směrem k elektronizaci. Zahájení 

řízení u soudního výkonu rozhodnutí je svěřeno ePodatelně prostřednictvím 

elektronického formuláře (viz výklad o ePodatelně), ve kterém je třeba zvolit způsob 

výkonu rozhodnutí a označit soudní rozhodnutí, z něhož plyne právo. Po jeho odeslání 

na ePodatelnu příslušného soudu, k němuž je zapotřebí zaručeného elektronického 

podpisu, je zahájeno vykonávací řízení prostřednictvím soudního vykonavatele. 

 Návrh na výkon rozhodnutí soudním exekutorem je možné v současné době také 

uskutečnit elektronicky. Do 1.11.2009 se návrh podával také prostřednictvím 

ePodatelny soudu, a ten pověřil soudního exekutora. Od výše uvedeného data se podává 

přímo soudnímu exekutorovi. Zároveň někteří exekutoři, aby zjednodušili agendu a 

zároveň, aby mohli čerpat dostatek informací, nabízejí na internetu vzory exekučních 

příkazů a návrhů na výkon rozhodnutí v elektronické podobě k vyplnění. 

Součástí podání jsou i nutné přílohy návrhu - exekuční titul, plná moc apod. Ty 

lze elektronicky podat pouze pokud se jedná o originálně vytvořený elektronický 

                                                 
63  WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde Praha. a.s., 
2008. 751 s. ISBN 978-80-7201-726-3. Str. 521. 
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dokument obsahující elektronický podpis toho, kdo jej vyhotovil (např. pokud soud 

vydá exekuční titul elektronicky v PDF s podpisem a zašle jej do datové schránky), 

nebo jde o elektronický dokument, který vznikl z původního listinného originálu 

procesem autorizované konverze dokumentu prostřednictvím CzechPOINTu. V jiných 

případech je nutno zaslat přílohy písemně v originále na adresu exekutorského úřadu, s 

výjimkou exekučního titulu, pokud je titul vydán stejným okresním soudem, který bude 

nařizovat exekuci. Soudní exekutoři jsou na základě zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, také vybaveni datovými 

schránkami takže návrh spolu s přílohami lze doručit do datové schránky nebo do 

elektronické podatelny za současného podepsání zaručeným elektronickým podpisem 

(viz výše).  „Soudní exekutor zajistí, aby návrh splňoval všechny náležitosti (případně 

vyzve věřitele k doplnění nebo opravám) a postoupí podání soudu s žádosti o 

pověření.“64 Jak už bylo řečeno soudní exekutor má datovou schránku stejně jako soud, 

a tak k urychlení komunikace slouží právě výměna datových zpráv prostřednictvím sítě 

datových schránek. Poté, co soud exekutora pověří k provedení exekuce, toto 

rozhodnutí opět doručí soudnímu exekutorovi prostřednictvím datové schránky. Poté již 

může exekutor provádět úkony vedoucí k výkonu rozhodnutí. 

3. Nalézací řízení 

Civilní řízení můžeme dělit na řízení nalézací, vykonávací (exekuční), insolvenční, 

zajišťovací a  rozhodčí (arbitrážní). „Nalézacím řízením rozumíme onen druh civilního 

procesu, který vede k rozhodnutí, jímž soud buď zjišťuje, co je právem, anebo právo 

vytváří.“65 Rozhodnutí vytvořená v těchto řízeních lze potom, v případě že nejsou 

dobrovolně splněna, vykonat v rámci vykonávacího (exekučního). Vlastní výkon práv 

totiž není předmětem řízení nalézacího. Nalézací řízení se dělí na sporné a nesporné: 

• v řízení sporném jsou vydávána rozhodnutí převážně deklaratorní, která jen 

zjišťují nebo stvrzují existenci nebo neexistenci práv a povinností, sporné řízení 

plní reparační funkci (napravit porušení práva), má vždy charakter sporu o právo 

• v nesporném řízení je vydáváno převážně konstitutivní rozhodnutí, které 

zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti, konstituuje novou právní situaci, a 

                                                 
64 Pravnik.cz - poradna, vzory smluv, úplná znění, judikatury [online]. 6.10.2008 [cit. 2010-11-28]. 
Exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí?. Dostupné z WWW: <http://www.pravnik.cz/a/290/exekuce-
nebo-soudni-vykon-rozhodnuti.html>. 
65 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde Praha. a.s., 
2008. 751 s. ISBN 978-80-7201-726-3.  
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plní preventivní úlohu, úprava je obsažena v Části třetí, Hlavě V. Občanského 

soudního řádu. Mezi nesporná řízení patří řízení o dědictví, řízení o osvojení, 

řízení o způsobilosti k právním úkonům, řízení o prohlášení za mrtvého, řízení o 

úschovách a o umoření listin, řízení ve věcech obchodního rejstříku, řízení o 

soudním prodeji zástavy a některá další řízení 

3.1 Pravidelný průběh řízení sporného z hlediska elektronizace 

Nalézací sporné, s výjimkou Elektronického platebního rozkazu (jeho průběh viz 

kapitola Elektronický platební rozkaz), můžeme rozdělit pro naše potřeby do přibližně 

šesti stádií – zahájení řízení, zkoumání procesních podmínek, příprava jednání, jednání, 

rozhodnutí a případné využití opravných prostředků. Všechna tato stádia prošla svým 

vývojem směrem k rozsáhlejší elektronizaci. 

• Zahájení řízení – sporné řízení je zahájeno okamžikem, kdy soudu dojde návrh 

na zahájení řízení, který se v rámci sporného řízení nazývá žaloba. Tento návrh 

lze učinit elektronicky za pomoci datové schránky, podání uskutečněného 

prostřednictvím webové aplikace ePodatelna opatřené zaručeným elektronickým 

podpisem nebo pomocí emailu s dodatečným doplněním písemně (blíže viz 

kapitoly Datové schránky, Úkony účastníků řízení a ePodatelna). Zároveň s 

tímto podáním lze přiložit i důkazy v elektronické podobě (více v kapitole 

Dokazování). 

• Zkoumání procesních podmínek – po celou dobu od zahájení musí soud pečovat 

o odstraňování případných vad řízení a zkoumat, zda jsou dány podmínky pro 

řízení. V případě podání žaloby se jeví nejlépe aplikace ePodatelny, která 

automaticky kontroluje vyplněná pole ve formuláři a snaží se o odstranění 

případných vad před samotným zahájením. V případě, že účastník disponuje 

datovou schránkou, je jakýkoliv nedostatek odstraňován především 

prostřednictvím komunikace skrze datové schránky. V případě využití emailové 

komunikace záleží na tom, zda účastník oznámí soudu, že chce komunikovat 

takto. 

• Příprava jednání - „sporné řízení je zásadně řízení s jednáním“66. K tomu, aby 

mohlo jednání proběhnout a aby mohlo být rozhodnuto (v nejlepším případě v 

rámci jednoho jednání), je potřeba, aby soud toto jednání dostatečně připravil: 

                                                 
66 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde Praha. a.s., 
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předvolal účastníky, svědky a ostatní potřebné osoby (více o předvolání v 

kapitole Předvolání), seznámil se dostatečně s věcí a zvolil důkazní prostředky, 

které bude potřeba obstarat, provést atd. Jak předvolání, tak výzva k doložení 

důkazů mohou být učiněny elektronicky za podmínek uvedených výše. Následně 

i důkazy mohou být opět doručeny soudu elektronicky za podmínek stejných pro 

podání. Soud také v rámci přípravy vyzve žalovaného, aby se k věci vyjádřil. To 

lze opět pomocí datových schránek, vlastní-li ji, nebo emailem, pokud nevlastní 

datovou schránku a uvedl svou emailovou adresu pro komunikaci se soudem. 

Stejné by to bylo, pokud by došlo k výzvě k případným dalším vyjádřením 

(duplikám). Speciálním případem je kvalifikovaná výzva, tedy případ, kdy soud 

vyzve, aby se žalovaný vyjádřil, a pokud by tak neučinil ve stanovené lhůtě, 

vydal by soud rozsudek pro uznání. Tato kvalifikovaná výzva musí být doručena 

do vlastních rukou, proto jediná elektronizace tkví v doručení prostřednictvím 

datové schránky, které je rovnocenné s doručením do vlastních rukou. 

• Jednání – jak již bylo uvedeno, je pravidlem konat ústní jednání. Jediným 

případem, kdy se jednání konat nemusí, je případ, kdy je dostatečný podklad na 

základě již dodaných důkazních prostředků a účastníci souhlasí s rozhodnutím 

bez jednání. V rámci ústního jednání se zejména projeví elektronická 

protokolace a v budoucnosti i elektronický spis (blíže viz kapitola Protokolace a 

elektronický spis) a dokazování prostřednictvím elektronických důkazů (viz 

kapitola Dokazování). 

• Rozhodnutí – řízení je zpravidla zakončeno meritorním rozhodnutím. Na 

rozhodnutí je potřeba se usnést, vyhlásit jej, vyhotovit a doručit účastníkům. 

Bohužel tato část je dodnes nejméně elektronizována a čeká na úpravu 

elektronického spisu, aby rozhodnutí mohlo být elektronicky vyhotovováno a 

doručováno. 

• Opravné prostředky – poslední a fakultativní část je podání opravného 

prostředku. Tento dispozitivní úkon je uskutečňován prostřednictvím podání a 

elektronizace je tedy stejná jako v případě podání návrhu na zahájení řízení. 

3.2 Pravidelný průběh řízení nesporného z hlediska elektronizace 

Jelikož je řízení nesporné stejně jako sporné druhem nalézacího řízení, mají řadu 

společných, ale také rozdílných znaků. Jak už bylo uvedeno výše, plní řízení nesporné 

funkci preventivní, kdy na základě konstitutivních rozhodnutí upravují právní vztahy 
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mezi účastníky pro futuro (do budoucna). Největší rozdíly oproti spornému jsou z 

hlediska elektronizace: 

• V zahájení řízení – sporné řízení, lze zahájit pouze podáním účastníka, zatímco 

nesporné řízení lze zahájit jak na návrh tak bez návrhu. Pro zahájení na návrh 

platí obdobně, co bylo řečeno o zahájení u sporného řízení. Řízení zahájené bez 

návrhu se zahajuje usnesením na základě některé právní skutečnosti (např. v 

řízení o dědictví úmrtím osoby nebo prohlášením za mrtvého). Tyto skutečnosti 

jsou také většinou předmětem výměny dat mezi institucemi veřejné moci, která 

je v dnešní době již většinou elektronizována, a to buď prostřednictvím datových 

zpráv prostřednictvím datových schránek (např. zaslání úmrtního listu soudu), 

nebo pouhým sdílením dat v rámci elektronických evidencí. 

• Omezená dispozice účastníků – účastníci nesporného řízení jsou na rozdíl od 

účastníků sporného řízení omezeni sérií kogentních ustanovení. Je například 

omezeno zahájení (někdy i bez návrhu, viz výše) zpětvzetí a vyloučena možnost 

uzavřít smír (někdy je ovšem připuštěna dohoda účastníků). Tyto úkony tedy 

nelze učinit ani elektronickou cestou, jak by tomu bylo v případě sporného 

řízení. 

• Dokazování – je upraveno více směrem k zásadě vyšetřovací, kdy soud může v 

taxativně uvedených případech vyhledat a provést i účastníky nenavržené 

důkazy. 

V ostatních aspektech elektronizace přípravy jednání, vlastního jednání, rozhodnutí a 

podávání opravných prostředků je řízení nesporné až na drobné odlišnosti téměř totožné 

s řízením sporným. 

4 Rozhodčí řízení a online rozhodčí řízení 

 Rozhodčí řízení, které bylo do našeho právního řádu uvedeno zákonem č.  

216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (dále jen Rozhodčí řád), 

představuje alternativu k rozhodování v rámci sítě obecných státních soudů. Rozhodčí 

řád umožňuje rozhodovat v rámci rozhodčího řízení širokou paletu sporů především 

majetkové povahy s výjimkou sporů plynoucích z výkonu rozhodnutí, sporů  v rámci 

insolvenčního řízení a obecně sporů, ve kterých nemůže dojít dle občanského soudního 

řádu k uzavření smíru. Největší skupinu sporů pak tvoří spory z obchodních vztahů. Z 

hlediska elektronizace je pak rozhodčí  řízení ideální platformou, protože eliminuje 

základní problémy, kterými trpí poměrně málo flexibilní státní justice. Zejména se jedná 
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o nedostatečnost a nepružnost právních předpisů, které spolu s pomalým legislativním 

procesem odrážejí technologické novinky s výrazným zpožděním po jejich uvedení. 

Dalším problémem se ukazuje neschopnost a neochota soudců sledovat rychlý 

technologický a procedurální vývoj a přiměřeně tomu přizpůsobovat svoje znalosti a 

dovednosti. Třetí spočívá již tradičně v časové náročnosti soudního řízení a čtvrtý je 

spojený s vysokými soudními náklady. „Řečeno jinými slovy, soudní systém řešení 

sporů postrádá specializaci, rychlost a flexibilitu nutnou pro řešení online sporů.“67 

Rozhodčí řízení těmito neduhy netrpí, a navíc k tomu přidává jednodušší vykonatelnost, 

a to i mezinárodní, když ta je zaručena Newyorskou úmluvou z roku 1958 o 

mezinárodní obchodní arbitráži, která zaručuje uznání a výkon v dnes již více než 130 

zemích světa, které jsou jejími signatáři.  

 Za posledních 20 let došlo k poměrně značnému nárůstu využívání internetu, 

spolu s ním se začaly postupně při rozhodčích řízeních využívat i nástroje usnadňující a 

zjednodušující průběh řízení, které tato technologie přinesla. Vývoj vyústil v nový druh 

alternativního způsobu řešení sporů v tzv. online mechanismy řešení sporů (Online 

Dispute Resolution, ODR) využívající výhod internetu a nových počítačových 

technologií, tedy přizpůsobený jedinečným charakteristikám kyberprostoru. Mezi 

takové výhody například patří: 

• komunikace na větší vzdálenosti bez nutnosti fyzicky se kamkoliv přemisťovat, 

což šetří náklady, které zejména ekonomicky slabší strany sporu nemohou 

vynaložit, na rozdíl od  silnějších, finančně dobře zajištěných stran sporů, 

• software pro simultánní tlumočení v rámci videokonferencí pro zjednodušení 

komunikace různě mluvících stran,  

• speciální software k zabezpečení archivace, přístupu a distribuce informací.  

Je ovšem nutné podotknout, že při vývoji takové softwaru je vždy třeba, aby byla 

zaručena rovnost stran při jeho užívání, je tedy nad míru důležité poučovat strany a 

zajistit tak, aby disponovaly stejnými uživatelskými dovednostmi. 

 Je evidentní, že rozhodčí řízení vedené online poskytuje velkou řadu výhod, ale 

dají se najít i nevýhody, resp. nejasnosti v postupu, které se ovšem daří, ať už praxí, 

novou úpravou rozhodčích řádů nebo novelami v rámci právního řádu postupně 

odstraňovat. Zejména některé principy, kterými je ovládáno klasické rozhodčí řízení, se 

jen těžko aplikovaly v prostředí kyberprostoru. V současnosti jde zejména o otázky 

                                                 
67  HERBOCZKOVÁ, Jana. Některé otázky týkající se rozhodčího řízení vedeného online. Právní rádce. 
1.9.2009, 9/2009, s. 317-322. 
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rozhodčího řízení s cizím prvkem, kdy strany sporu jsou ze dvou odlišných zemí. 

Modelovým případem takové problematiky jsou otázky, kdy je  rozhodčí smlouva 

platně uzavřena elektronicky (viz níže), a to: kde bude místo konání rozhodčího řízení, 

jak se stanoví použitelné procesní a hmotné právo, soud kterého státu bude příslušný k 

přezkoumání. 

4.1 Online rozhodčí smlouva 

Základním předpokladem pro konání rozhodčího řízení je dle zákona č. 

216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, rozhodčí smlouva, ve 

které se strany určitého právního vztahu mohou dohodnout, že budou řešit budoucí 

spory z tohoto vztahu s využitím rozhodčího řízení namísto sítě státních soudů, a to buď 

za pomoci rozhodce/rozhodců jmenovaných ad-hoc (často existují sdružení, která výběr 

usnadňují) nebo stálého rozhodčího soudu. Takové ujednání může být součástí smlouvy 

jakožto rozhodčí doložka, nebo se může jednat o tzv. smlouvu o rozhodci, kterou strany 

uzavřou až po vzniku sporu. Je ovšem nutné konstatovat, že se nejedná o definitivní 

vyloučení, protože každá ze stran může podat žalobu/návrh na zahájení řízení u soudu, a 

v případě že druhá strana nevznese námitku existence rozhodčí smlouvy, řízení bude 

vedeno před soudem. Co se týče formy, pak rozhodčí smlouva musí být uzavřena 

písemně, tento požadavek je zachován, pokud je smlouva uzavřena telegraficky, 

dálnopisně nebo konečně elektronicky. V rámci takové smlouvy se zároveň mohou 

strany dohodnout, že se řízení povede online prostřednictvím internetu, potom půjde o 

tzv. online rozhodčí smlouvu. V ideálním případě je pak smlouva uzavřena elektronicky 

a zároveň je řízení vedeno online, v takovém případě je výsledkem kompletní 

elektronizace s jedinou, za to podstatnou výjimkou, kterou je doručování výsledného 

rozhodčího nálezu (viz níže). Aby vůbec bylo možno uzavírat rozhodčí smlouvy 

elektronicky, musel být do našeho právní řádu zakotven prvek, jenž by byl schopen 

ověřit identitu stran a zaručit závaznost jejich souhlasu. Tímto prvkem se stal již 

několikrát zmiňovaný institut elektronického podpisu, který byl uveden zákonem o 

elektronickém podpisu a především novelizací některých norem, zejména pak zákona o 

rozhodčím řízení č. 216/1994 Sb. Nelze uvažovat o uzavírání rozhodčích smluv 

výměnou prostých „nepodepsaných“ emailových zpráv, protože by nebyla zaručena 

identita stran a originalita původního návrhu. Stejně tak nepřijatelná se jeví možnost 

uzavření rozhodčí smlouvy, resp. doložky, vyplněním online webového, byť 

zabezpečeného formuláře. Jakákoliv osoba by totiž mohla vyplnit údaje jiné osoby a 
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uzavřít jejím jménem smlouvu, která by účastníka smlouvy zároveň zbavila možnosti 

obrátit se na obecný soud a donutila by ho absolvovat rozhodčí řízení. Jedinou možností 

až do přijetí zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů bylo, pokud rozhodčí smlouva byla uzavřena vzájemnou výměnou 

elektronickým podpisem podepsaných dokumentů. Přijetím zmiňovaného zákona 

spatřila světlo světa nová alternativa uzavírání smluv, a to prostřednictvím datových 

schránek. V rámci datových schránek byla spuštěna provozovatelem Českou Poštou, 

s.p., komerční služba s názvem Poštovní datové zprávy, prostřednictvím této služby za 

jednotkovou cenu 15,04 Kč za poštovní datovou zprávu (popř. výhodnější měsíční 

paušální ceny), která jednak zaručuje identitu stran a originality dokumentů takovou 

službou doručovaných. Poskytuje tak vhodnou alternativu k elektronickému podpisu, 

přičemž ovšem je stejně jako u elektronického podpisu nutné, aby obě strany danou 

technologii využívaly. 

 „Co se týče mezinárodních smluv upravujících problematiku rozhodčího řízení, 

tak je nutné podotknout, že Newyorská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži 

uznává pouze písemnou dohodu a nestanoví nic o možnosti uzavřít ji prostřednictvím 

elektronických prostředků (zde bude uznání záviset na pohledu toho kterého smluvního 

státu), na rozdíl od Vzorového zákona UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži 

(Vzorový zákon o arbitráži), který v Čl. 7 odst. 2 stanoví, že rozhodčí smlouva může být 

uzavřena jakýmikoliv komunikačními prostředky. Tento zákon jde ještě dál tím, že 

modernizuje pojetí písemné formy a podpisů, a tím usnadňuje elektronický obchod. 

Používá koncepci tzv. „datových zpráv“, jejichž prostřednictvím dochází k výměně 

elektronických dat, e-mailů, telegramů, dálnopisů a telefaxů. Všechny tyto formy 

komunikace odpovídají požadavku písemné formy, pokud jsou informace v nich 

obsažené dostupné a lze se na ně později odvolat. Co se týče uzavírání smlouvy, 

nabídka i její přijetí mohou být ve formě datových zpráv, pokud není stranami 

dohodnuto něco jiného.“68 Z hlediska Evropského prostoru je důležitá směrnice o 

elektronickém obchodu, která  v čl. 9 odst. 1 stanoví členským státům EU povinnost 

zajistit, aby jejich právní řád umožňoval uzavírání smluv elektronickými prostředky. 

Aby byla zachována identita stran a originalita dokumentů, je poskytnut rámec pro 

elektronický podpis v čl. 7 odst. 1 Vzorového zákona o elektronického obchodu na 

mezinárodní úrovni a „na úrovni EU ve směrnici o elektronických podpisech, která 

                                                 
68  HERBOCZKOVÁ, Jana. Některé otázky týkající se rozhodčího řízení vedeného online. Právní rádce. 
1.9.2009, 9/2009, s. 317-322. 
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stanoví, že členské státy dbají, aby elektronickým podpisům nebyly odpírány právní 

účinky a aby nebyly odmítány jako důkazy v soudním řízením pouze z důvodu, že mají 

elektronickou podobu.“69 70 

4.2 Právní úprava 

 Na vnitrostátní úrovni poskytuje nezbytný rámec zákon č. 216/1994 Sb., o 

rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, který vymezuje podmínky pro 

rozhodování sporů v rozhodčím řízení. „Další podmínky rozhodčího řízení si mohou 

strany právního vztahu, z něhož mohou vzniknout případné spory, které mají být 

rozhodovány rozhodcem, upravit samy.“71 Rozhodčí smlouvy mají nejčastěji podobu 

rozhodčí doložky,  která je inkorporována do smlouvy hlavní. Není tedy příliš účelné 

podrobně upravovat procesní podmínky rozhodčího řízení přímo v rozhodčí smlouvě a z 

hlediska stran i poměrně málo využívané. Mnohem častěji využívají strany služeb 

organizací sdružujících rozhodce nebo tzv. stálých rozhodčích soudů, které mají 

podmínky rozhodčího řízení a procesní pravidla sporu upravená v podobě vlastních 

rozhodčích řádů.  

 Stálé rozhodčí soudy mohou vznikat na základě ustanovení §13 odst. 1 zákona č. 

216/1994 Sb., který zní: „Stálé rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze na základě 

zákona.“ Toto ustanovení se ovšem stalo předmětem různých výkladů, když svádí k 

výkladu, že „na základě zákona znamená, že zákon umožňuje, aby vznikaly stálé 

rozhodčí soudy na základě úkonu soukromoprávní povahy podle nějakého – jakéhokoli 

zákona.“72 To je ovšem v rozporu s interpretací důvodové zprávy, k tomuto zákonu, kdy 

ta kopíruje dosavadní úpravu a k zřízení stálého rozhodčího soudu se  vyžaduje přijetí 

zvláštního zákona. Doposud nebyl přijat žádný zákon, který by upravoval obecně vznik 

rozhodčích soudů, což by také vyhovovalo výkladu. I proto na našem území existují 

pouze tři stálé rozhodčí soudy: 

• Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky, zřízený na základě zákona č.301/1992 Sb., a který je jediný 
                                                 
69  HERBOCZKOVÁ, Jana. Některé otázky týkající se rozhodčího řízení vedeného online. Právní rádce. 
1.9.2009, 9/2009, s. 317-322. 
70  Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a 
Community framework for electronic signatures 
71
 OTEVŘEL, Petr. Právo IT [online]. 12.11.2010 [cit. 2010-11-28]. Rozhodčí řízení prostřednictvím 

elektronické komunikace. Dostupné z WWW: <http://www.pravoit.cz/article/rozhodci-rizeni-
prostrednictvim-elektronicke-komunikace>. 
72  TRÁVNÍČKOVÁ, Simona. Epravo.cz - Sbírka zákonů, judikatura, právo [online]. 2.5.2008 [cit. 2010-
11-28]. 54315. Zřizování stálých rozhodčích soudů v České republice. Dostupné z WWW: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/zrizovani-stalych-rozhodcich-soudu-v-ceske-republice-54315.html>. 
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stálý rozhodčí soud s obecnou působností v České republice, 

• Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, zřízený na základě 

zákona č. 214/1992 Sb., ten se zabývá spory z obchodů s investičními 

instrumenty, 

• Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno, zřízený na základě 

zákona č. 229/1992 Sb., rozhoduje jen spory z obchodů uzavřených na 

Českomoravské komoditní burze Kladno a na Obchodní burze Hradec Králové, 

jakož i spory z mimoburzovních obchodů, jejichž předmětem jsou komodity, 

jimiž se na těchto burzách obchoduje. 

Všechny tři výše zmíněné stálé rozhodčí soudy vydávají svoje řády pro rozhodčí řízení, 

ve kterých jsou upraveny podmínky a průběh rozhodčího řízení. Nutné je však 

podotknout, že jediný Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky umožňuje vedení sporu online. Přizpůsobuje tomu i 

svůj řád pro rozhodčí řízení, a to zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line. 

Na obhajobu ostatních stálých rozhodčích soudů může sloužit specifičnost sporů, které 

se u nich řeší na rozdíl od obecné působnosti  Rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.  

 Mezi největší v ČR působící sdružení sdružujících rozhodce patří Česká 

asociace pro arbitráž, ta „poskytuje rozhodcům materiální, technické, personální, školící 

a administrativní zázemí, čímž arbitrům vytváří podmínky pro nerušený průběh řízení a 

pro dosažení nejvyšší možné míry hospodárnosti řízení.“73 Sama taky vydává rozhodčí 

řád, ve kterém v v Článku VIII. umožňuje online arbitráž. 

 Do elektronizace rozhodčího řízení také výrazně zasáhla judikatura Nejvyššího 

soudu ČR. Usnesením č. 20 Cdo 1592/2006 ze dne 28.5.2009 Nejvyšší soud stanovil, že 

„mají-li nastat účinky právní moci a vykonatelnosti rozhodčího nálezu ve stejném 

rozsahu jako v případě soudního rozhodnutí, je nezbytné trvat na dodržení pravidel, 

jimiž se řídí doručování rozhodnutí vydaných v občanském soudním řízení. Do okruhu 

procesních otázek, jejichž úprava je v dispozici stran (rozhodců), doručování rozhodnutí 

nepatří.“ Po novele Občanského soudního řádu zákonem č. 7/2009 Sb. uskutečněné ku 

příležitosti přijetí zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, se jeví toto usnesení pro spory po účinnosti této novely jako 

                                                 
73 SPORY-ONLINE - Česká asociace pro arbitráž - Rozhodčí řízení [online]. 1.1.2009 [cit. 2010-11-28]. 
Rozhodčí řízení - ARBITRÁŽ. Dostupné z WWW: <http://www.spory-online.cz//?article=arbitraz-
rozhodci-rizeni>. 
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překonané, a napříště bude možné doručovat rozhodčí nálezy elektronickou cestou 

podobně jako soudní rozhodnutí, tedy pomocí datové zprávy do datové schránky (viz 

soudní rozhodnutí). 

 Co se týče mezinárodní úpravy, pak jsou nejdůležitějšími dokumenty již 

zmiňovaná Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, také nazývaná jako 

Newyorská úmluva, u nás publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 74/1959, která 

poskytuje rámec pro rozhodčí řízení. Tato smlouva je z roku 1958, a proto elektronizaci 

nikterak nezmiňuje a ponechává jí na vnitrostátní úpravě. Dalším důležitým 

dokumentem je, také zmiňovaný, Vzorový zákona UNCITRAL o mezinárodní obchodní 

arbitráži (Vzorový zákon o arbitráži), který v Čl. 7 s elektronizací počítá (viz výše). 

 V prostoru Evropské unie sehrála významnou roli směrnice č. 1999/93/ES o 

elektronických podpisech, jejíž požadavky měly členské státy EU implementovat do 19. 

července 2001. Tato směrnice měla za cíl harmonizovat vzájemné uznávání 

elektronického podpisu a interoperability mezi členskými státy EU. 

4.3 Zahájení a průběh řízení z hlediska elektronizace 

 Co se týče sporů, kdy zahájení a průběh řízení je upraven v rámci rozhodčí 

smlouvy či doložky a je veden mimo stálé rozhodčí soudy nebo bez využití služeb 

některého sdružení rozhodců, je téměř nemožné hovořit jakkoliv obecně o elektronizaci, 

neboť ta bude vždy předmětem každé jednotlivé rozhodčí smlouvy/doložky nebo 

následné dohody stran. Strany se mohou dohodnout na maximálním využití 

elektronických prostředků od zahájení přes elektronické dokazování, elektronické 

jednání vedené prostřednictvím videokonference, až  po doručení rozhodčího nálezu 

elektronicky (umožněno novelou Občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb.), nebo 

naopak mohou trvat na písemnosti průběhu řízení a osobní účasti při jednání. Mnohem 

lépe se dá popsat online řízení u stálých rozhodčích soudů nebo za využití služeb 

některého ze sdružení sdružujících rozhodce, když jeho úprava nachází odraz v jejich 

řádech pro rozhodčí řízení. Tato práce v následujících odstavcích čerpá zejména z 

úpravy online rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky, který má jako jediný vnitrostátní stálý 

rozhodčí soud úpravu online průběhu rozhodčího řízení a Rozhodčího řádu České 

asociace pro arbitráž, který rovněž zakotvuje online rozhodčí řízení. 

  „Rozhodčí řízení je stejně jako obecné soudní nalézací řízení řízením žalobním 

a zahajuje se podáním žaloby žalobcem proti žalovanému, a to buď u rozhodce nebo 
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stálého rozhodčího soudu“74. Obě výše uvedené instituce umožňují, aby všechna podání 

stran mohla být činěna elektronickou formou, proto i samotná žaloba může být 

rozhodci/rozhodčímu soudu doručena elektronicky. V případě České asociace pro 

arbitráž e-mailem, přičemž využití elektronického podpisu či datové schránky není 

vyžadováno. Je otázkou, zda-li i zde bude dostatečně zachována originalita žaloby a 

zaručena identita žalobce. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky k podání žaloby využívá vlastní webové rozhraní na 

adrese www.arbcourtonline.cz, které nazývá administračním místem. Z žaloby musí být 

patrné: adresy elektronické pošty účastníků, elektronická kopie dokumentu, z něhož 

vyplývá pravomoc rozhodce/rozhodčího soudu k projednání a rozhodnutí sporu a 

elektronické kopie listin, na které se žalobce odvolává (důkazy). Na základě žaloby a za 

předpokladu, že je z  rozhodčí smlouvy/doložky či úmluvy stran patrné, že chtějí vést 

řízení online a po zaplacení příslušných poplatků, je u obou institucí zřízeno online 

sudiště a zašle oběma stranám odkaz a přístupové údaje. Sudiště znamená určitou 

unikátní adresu (stránku) Internetu, „zřízenou výlučně pro vedení konkrétního sporu, 

pro podání účastníků řízení, jakož i pro veškerá rozhodnutí rozhodce a uchovávání 

všech písemností v elektronické podobě, souvisejících se sporem.“75 Přístup na sudiště 

je umožněn jen účastníkům řízení a Rozhodčímu soudu a veškerá komunikace je 

šifrována. Veškerá další podání a písemnosti sloužící jako důkazy v řízení musí být 

doručovány elektronickou formou a jsou v sudišti uchovávány, zároveň je na ně 

upozorněna prostřednictvím e-mailové zprávy protistrana. Veškerá komunikace tedy 

probíhá pomocí e-mailových zpráv, které jsou také uchovávány v sudišti. Pokud dojde k 

situaci, že některá ze stran není schopná účastnit se prostřednictvím online řízení, vydá 

o tom rozhodčí soud/rozhodce usnesení a řízení pokračuje dále neelektronickou cestou 

(do té doby učiněné úkony zůstávají ovšem platné). 

 Je jisté, že úprava obou těchto institucí nepředstavuje vrchol technologického 

pokroku, protože ještě nevyužívá všech možností online arbitráže, které například 

využívají zahraniční subjekty působící v této oblasti jako jsou videokonferenční hovory, 

automatické kalkulace či některé formy automatického rozhodování. 

                                                 
74  §14 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
75  §2 Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line vedené u Rozhodčího soudu při hospodářské a 
agrární komoře 
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4.4 Online rozhodčí nález 

Ve většině arbitráží je jmenován jediný rozhodce a rozhodčí nález je vydán 

během pěti dnů po uzavření jednání a předložení všech důkazů. Obecně se předpokládá, 

že online spory by měly být rozhodnuty maximálně během deseti až třiceti dnů. 

Obvyklým způsobem ukončení online rozhodčího řízení je vydání online rozhodčího 

nálezu, a to i v případě, kdy se rozhoduje meritorně nebo v případě, že strany dosáhnou 

během jednání smíru. V případech, kdy se rozhodčí soud odmítne věcí zabývat, 

rozhoduje o své pravomoci nebo zastavuje rozhodčí řízení, popř. rozhoduje o opravě 

rozhodčího nálezu, rozhoduje online usnesením Takové rozhodnutí podepisuje rozhodce 

v souladu s § 2 pís. b), § 3 a § 4 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 

Rozhodčí soud vydá online rozhodčí nález nebo online usnesení a uveřejní ho na 

sudišti. „Online rozhodčí nález se považuje za vydaný dnem jeho uveřejnění na sudišti. 

Toto datum musí být uvedeno v rozhodčím nálezu, jakož i v oznámení o vydání 

rozhodčího nálezu prostřednictvím e-mailu, zaslaného účastníkům řízení.“76 Sudiště 

zůstává přístupné účastníkům řízení určitou dobu od vydání rozhodčího nálezu. „Po 

uplynutí této lhůty bude sudiště znepřístupněno.“77 Je nutné i zde znovu poukázat na 

usnesení Nejvyššího soudu ČR č. 20 Cdo 1592/2006, které již je překonané, a které 

požadovalo doručení písemného vyhotovení rozhodčího nálezu. 

 
 

                                                 
76  §13 odst. 1 Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line vedené u Rozhodčího soudu při 
hospodářské a agrární komoře 
77 §13 odst. 1 Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line vedené u Rozhodčího soudu při 
hospodářské a agrární komoře 
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Závěr 

 V současné době se uzavírá prvních deset let od zahájení intenzivnějšího průniku 

informačních technologií do soudnictví, a tedy i do civilního řízení. Většinu z těchto 

deseti let se jednalo o nekoordinovanou implementaci různých, spíše asistenčních 

nástrojů bez nějaké větší koncepce vnitrorezortní nebo mezirezortní. Byla zavedena celá 

řada institutů, kterým byl věnován větší či menší prostor v rámci této práce. Od roku 

2000 se jedná o elektronizaci téměř všech rejstříků a evidencí, a to včetně registrací do 

těchto databází, např. aplikace Insolvenčního rejstříku a Obchodního rejstříku, které 

jsou v gesci Ministerstva Spravedlnosti. Dobrým příkladem byla i částečná 

elektronizace podání a doručování, prostřednictvím úpravy Elektronického podpisu. 

Méně vydařená se jeví dodnes platná úprava týkající se dokazovaní, spisů a protokolů. 

Zde se dá říct, že úprava je výrazně za současnými možnostmi. Na věci nic nezměnil ani 

nástup Datových schránek v roce 2009, přičemž nástupu této technologie mohlo být 

využito k úpravě právě dokazování, elektronických spisů a protokolace. To se nestalo, a 

tak jsou dnes soudy zbytečně zaplaveny agendou konverzí elektronicky zaslaných 

dokumentů a datových zpráv. Jistou dávku koncepce přinesl projekt eJustice 

odstartovaný v roce 2007, který spustil některé další asistenční aplikace (InfoSoud a 

InfoJednání) a zavedl do civilního řízení první „záblesk“ elektronického soudnictví 

v podobě ePodatelny a elektronického platebního rozkazu. Oba dva instituty jsou 

poměrně vydařené a z hlediska uživatelského prostředí poměrně přívětivé. 

 Všechny výše vyjmenované služby trpí většími nebo menšími neduhy, o kterých 

bylo pojednáno výše. U některých se jedná někdy jen o problém běžných praktik na 

soudech, jako je tomu v případě obchodního rejstříku, kde by postačilo, aby soudy 

vyžadovaly při registraci pouze dokumenty, ke kterým nemají samy přístup. U ostatních 

je nutné problémy řešit v rámci další úpravy, ať už zákonných nebo podzákonných, jako 

v případě elektronických spisů nebo elektronického platebního rozkazu, kde stačí pouze 

odvaha zákonodárce svěřit vydávání přímo stroji, jako je tomu v řadě zemí. 

 Z výše uvedených slov je dále patrné, že se jedná o balík na sobě nezávislých 

aplikací, které nejsou vzájemně nikterak propojeny, a to pokud odhlédneme od 

webového portálu www.justice.cz, který ke všem těmto službám umožňuje přístup nebo 

o nich alespoň referuje. Ovšem i tak jde jen o pouhý adresář, který na aplikace pouze 

odkazuje bez větší jednoty, ať už vizuální nebo v uživatelském přístupu. Bylo by 

užitečné promyslet do budoucna jednotnou koncepci, a to pokud možno i mezirezortní, 
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a dát tak aplikacím jednotné uživatelské prostředí. Současné roztříštění do několika 

aplikací různého vzhledu pracující s různými formáty, restrikcemi, postupy a různými 

offline programy se jeví vysoce nekoncepční a uživatelsky nepohodlné. Je nutné 

podotknout, že i ostatní ministerstva mají sérii aplikací, které nejsou kompatibilní s 

aplikacemi jiných rezortů. 

 Řešení, resp. strategie pro dalších deset let musí běžet ve dvou rovinách. Na 

vnitrorezortní je potřeba zlepšit v současné době provozované aplikace a odstranit z 

nich překážky, které elektronizaci brání a činí například systém dvojkolejný, jako v 

případě datových schránek a elektronického podpisu nebo přikládání elektronických 

důkazů a jejich nucená konverze do listinné podoby, atd. Vedle toho je nutné na úrovni 

vlády přijmout strategický koncept k budoucí integraci elektronických služeb veřejnosti 

pod jedinou aplikaci, která bude uživatelsky stejná pro všechny rezorty a která se bude 

lišit pouze v množství dílčích aplikací. Například aplikace pro sledování průběhu řízení 

může být vizuálně totožná pro řízení soudní, správní, aj. a dostupná z jednoho bodu. 

Jako vhodná se jeví aplikace Datových schránek, která je totožná pro všechny rezorty, a 

přidávání služeb se nejeví být přílišným technickým problémem. Ostatně by se do ní dal 

integrovat i informační systém Czech POINT, který obsluhuje celou řadu databází a 

veřejných evidencí a který, pokud ho hodnotíme jako integraci evidencí, je dobrým 

přínosem k elektronizaci veřejné správy. 

 Pro budoucí koncepce můžeme čerpat pozitivní příklady i z v současnosti dobře 

zvládnuté elektronizace rozhodčího řízení, které můžeme brát jako „testovacího jezdce“ 

pro budoucí aplikace využívané v rámci soudních řízení. Velmi výhodné se do 

budoucna jeví zejména aplikace pro videokonferenční hovory, automatické přepisy do 

textových souborů, jejich automatizovaný překlad a zejména elektronické vyhotovení a 

doručení elektronického rozhodčího nálezu. Tyto aplikace výrazně přispívají k většímu 

přístupu ke spravedlnosti a je možné v nich spatřovat i budoucnost pro klasické soudní 

řízení. 

 Urazili jsme deset úspěšných let a pokud by bylo dalších deset let stejně 

úspěšných jako bylo těchto, pak se určitě posuneme výrazně blíž ke konceptu 

elektronického soudnictví, které bude rychlé, transparentní, efektivní a široce dostupné. 

K snížení administrativní zátěže soudu, úspoře nákladů a zejména úspoře času, tedy 

zvýšené míře efektivity a rychlosti, přispěl např. elektronický platební rozkaz, byť o 

něm nemůžeme říct, že se jedná o plně elektronizovaný institut. Útržek z hesla na 

stránce eJustice zní: „K cíli je třeba dojít a my jsme již jeden velký krok udělali.“ Pokud 
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bychom ho vnímali optikou této práce, pak by nejspíš znělo: „Udělali jsme krok na 

dlouhé cestě správným směrem.“ 
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Abstrakt 

Diplomová práce Elektronizace civilního řízení se zabývá pronikáním výpočetní 

techniky a informačních technologií do českého civilní řízení a zaváděním institutů 

elektronického soudnictví, a to zejména do jeho třech hlavních druhů nalézacího, 

vykonávacího a rozhodčího. Poskytuje komplexní objektivní pohled na vývoj těchto 

institutů, jejich vzájemnou provázanost, praktické problémy při jejich využívání a 

možnost jejich dalšího vývoje. V nejrozsáhlejší první kapitole se zabývá instituty 

společnými a nejfrekventovanějšími pro téměř všechny druhy civilních řízení, jako 

např. úkony soudu (protokolace, doručování, atd.), úkony účastníků (podání), 

dokazování a rozhodnutí. Druhá kapitola se věnuje průběhu nalézacího řízení sporného i 

nesporného s přihlédnutím k jejich současné elektronizaci. Třetí kapitola pak obdobně 

představuje průběh vykonávacího řízení. Rozsáhlejší prostor dostává rozhodčí řízení, 

které je nepružnější co do implementace informačních technologií. Závěr pak poskytuje 

ohlednutí nad celým komplexem institutů elektronického soudnictví, které jsou 

uplatňované v civilním procesu a které byly přijaty v posledních deseti letech, hodnotí 

jejich vzájemnou provázanost a jednost v uživatelském přístupu k nim a snaží se 

poskytnout východisko k jejich dalšímu vývoji. 
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Abstract 

The diploma thesis Electronization of civil procedure is devoted to the implementation 

of the information technologies and institutes of the electronic justice to the Czech civil 

procedure, mainly to the discovery, executive and arbitrage proceedings. It provides an 

objective and complex overview of the evolution of these institutes, relations between 

them, practical problems in the daily use and possible future development. The largest 

chapter concerns the institutes common to all kinds of civil proceedings, such as acts 

executed by court (e.g. logging, pleadings, and delivery), acts made by parties (e.g. 

submissions), evidence and judgment. The course of the discovery proceeding taking 

into account the electronization is explained in the second chapter. The third one does 

the same for the executive proceeding. The penultimate chapter is devoted to the 

arbitrage and mainly to the Online Dispute Resolution. The thesis is ended with the 

conclusion which summarises the findings (uncoordinated process of adoption, defects 

in the everyday use, disunited and unlinked user environments) and gives a possible 

solution to the defects and the disunited user experience of the institutes of electronic 

justice that has been adopted during the last decade. 
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Resume 

The progress of the development of new technologies is unstoppable and it 

influences more and more activities of humans. The civil procedure, the same as the 

other divisions of the judicial power, is not an exception and it does not exist in the 

vacuum. Most of the civil lawsuits have their origin in the everyday reality which is full 

of modern technologies that the law needs to reflect. There was a huge expansion of the 

information technologies and the Internet during the 1990s. That brought new 

possibilities to the business: such as online shopping and the contracts made online, as 

well as the necessary changes of the legislation. The law also changed towards the new 

technologies – new digital databases, easier communication with courts, new electronic 

evidences and even the new complex electronic ways of resolving the cases. All of the 

changes were made in order to create better availability, transparency and promptness of 

the justice. 

This thesis is mainly concerned with the electronization of the civil procedure in 

the Czech Republic. It lists the most frequent elements of the main kinds of civil 

procedure (discovery, executive and arbitrage) and the changes adopted during the last 

decade. The work provides an objective overview of the evolution of these changes, the 

compatibility between them, the problems related to them in the everyday life as well as 

the possible future development. The first part of partial changes implementing 

electronization was started by the millennium. The second and biggest amount of 

electronic institutes was introduced after 2007 when the eJustice project was officially 

announced by the Ministry of Justice of the Czech Republic. This project brought new 

tools, such as electronic mail room called ePodatelna, two tools informing about the 

status of the trial – InfoSoud and InfoJednání, electronic payment order and 

electronization of almost all registers. 

In the first chapter, there are explained institutes common for all kinds of civil 

procedure, such as acts executed by court (e.g. logging, electronic pleadings, serving), 

acts made by the parties (e.g. submissions), evidence, judgement and other electronic 

assisting tools. The second and the third chapter are focused on the specific kinds of 

civil procedure: discovery proceeding and executive proceeding. The penultimate 

chapter is devoted to the arbitrage and its online version called Online Dispute 

Resolution.  
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To conclude the first decade of intensive electronization of justice and of the civil 

procedure is over. This work gave an overview of the electronic institutes introduced 

during this period. The findings are straight: the implemented changes were not 

coordinated enough and they are rather assistive tools than the real institutes of 

electronic justice. It is obvious that the new institutes and digital registers had a positive 

influence on effectiveness, transparency and promptness of the civil procedure. 

However, all of the institutes of the electronic justice are still unfinished (having 

defects) and so there is the necessity of combining the non-electronic ways and 

electronic ways. They are independent on each other, they do not correspond to each 

other and almost all exist in different user environments. The findings also show that the 

arbitrage has far the best implementation of information technologies and could be a 

good example for the other kinds of civil procedure. 

The solution is to finalize the existing institutes by eliminating the defects, to 

start a common strategy on both ministry level and governmental level to integrate them 

into single user environment and to network them to start communication between 

them. The best solution would be to integrate them to the newly cross department tool 

adopted in 2009 called “Datové schránky (Databox)” which has the same user 

environment for communication with all subjects of public administration. 
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