
ABSTRAKT 

Předmětem předkládané diplomové práce je analýza nového procesněprávního institutu 

evropského práva – evropského platebního rozkazu (dále jen „EPR“) a průzkum jeho 

aplikace v praxi z pohledu českého žalobce a českého soudu. Toto téma jsem si zvolila 

záměrně, neboť jsem vycházela ze své vlastní zkušenosti týkající se přeshraničního 

vymáhání pohledávek prostřednictvím EPR. V této souvislosti jsem se rozhodla zjistit, 

jak se tento právní institut uplatňuje v praxi s ohledem na jeho účel stanovující si 

zjednodušení, zrychlení a snížení nákladů řízení o nesporných peněžitých občanských a  

obchodních nárocích v přeshraničních případech. V závěru práce jsem dospěla k názoru, 

že Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, 

kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (dále jen „Nařízení o EPR“) své 

cíle splňuje a jeho použití je cenným přínosem pro věřitele proti neplatícím dlužníkům. 

Diplomová práce je členěna na 3 části. První část označená jako úvod do evropského 

mezinárodního práva soukromého obsahuje celkem pět kapitol. První a druhá kapitola 

vysvětlují pojmy mezinárodní právo soukromé a evropské mezinárodní právo 

soukromé. Třetí kapitola se zabývá jejich vzájemným vztahem. Čtvrtá kapitola popisuje 

stručný vývoj evropského mezinárodního práva soukromého s důrazem na evropské 

mezinárodní právo procesní. Pátá kapitola podává přehled nejdůležitějších právních 

předpisů z oblasti soudní spolupráce ve věcech občanských. Druhá část diplomové 

práce provádí právní analýzu Nažízení o EPR a jeho jednotlivých ustanovení. Celkem 

zahrnuje devět kapitol zabývajících se (1) právním vývojem Nařízení o EPR 

(2) charakteristikou evropského rozkazního řízení (3) působností (4) příslušností (5) 

návrhem na vydání EPR (6) vydáním EPR (7) doručováním (8) opravnými prostředky 

(9) vykonatelností a výkonem. Třetí část pojmenovaná jako aplikace Nažízení o EPR 

v praxi popisuje na základě získaných empirických a statistických dat používání EPR 

z pohledu českého žalobce a z pohledu českého soudu, a to v první a druhé kapitole. 
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