
Posudek rigorózní práce Mgr. Jitky Škodové 

                             Náklady civilního soudního řízení 

 

Předložená rigorózní práce má rozsah 100 stran vlastního textu. Vedle toho 

obsahuje abstrakt v češtině a angličtině, shrnutí (summary) v angličtině, seznam 

použité literatury včetně internetových zdrojů, klíčová slova v Čj a Aj, 14 příloh 

(32 stran). Seznam literatury není rozsáhlý, převažují  internetové odkazy. 

Autorce nevytýkám, že  více než s literaturou pracuje s právními předpisy a 

vychází ze své praxe předsedkyně senátu okresního soudu, avšak vytýkám jí, že 

mnohé literární odkazy v sezamu literatury vůbec neuvádí (viz poznámky 

v textu č. 1 až č.7). Práce s literaturou je tedy slabší, jinak však rigorózní práce 

po stránce formální obstojí. 

K volbě tématu lze uvést, že jde o téma aktuální, nikoli pouze akademické, ale 

navýsost praktické, jemuž se věnují četné judikáty NS ČR i nálezy Ústavního 

soudu ČR. Autorka se v nich dobře orientuje a aktuálním problémům se nejen 

nevyhýbá, ale rázně se pouští do jejich řešení. 

Systematické uspořádání práce sice postupuje od obecného (včetně 

historického vývoje) ke zvláštnímu, avšak trpí některými vadami, jak budou dále 

uvedeny. Práce má sedm částí. Vedle Úvodu (I.) obsahuje stručný přehled 

historického vývoje (II.) a dále vymezení nákladů řízení v současné právní 

úpravě, včetně pravidel náhrady nákladů a včetně rozhodnutí o nákladech 

řízení (III.) Tato třetí část práce tak představuje jádro celé práce, je však 

zbytečně obsáhlá i rozsáhlá (cca 40 stran) a byla by zasloužila rozdělení, zvláště 

když některé problematické otázky se objevují i v dalších částech. Ve IV. části se 

pojednává o postupu soudu při rozhodování o nákladech řízení. Část V. nese 

nepříliš přiléhavý název Související právní úprava. Na prvém místě je uveden 

zákon o soudních poplatcích, o čemž nutně muselo být pojednáno již v části III. 

Celá tato část práce, včetně názvu, se vymyká akademickému zpracování 

tématu, které nemá pracovat s jednotlivými předpisy, nýbrž má pojmout téma 

jako věcný celek. VI.část přináší přehled zahraničních evropských úprav včetně 

nákladů řízení před soudy EU (ESLP ve Štrasburku však chybí). Tabulkové 

srovnání s českou úpravou v kap. VI/7 (str.96,97) je však bez dalšího 

nesrozumitelné a autorka je bude muset vysvětlit při obhajobě. 



VII. část obsahuje závěr práce. (o tom viz dále). Vedle již uvedených výhrad 

k systematice práce musím konstatovat určitou nevyváženost výkladu – viz 

např. část III.5.1, III.5.2, nebo opakování textu. Např. o náhradě nákladů podle § 

142 OSŘ se hovoří na více místech. Avšak všechny tyto, spíše formální vady,  

vyvažuje podle mého názoru jasný pohled rigorózantky na aktuální otázky 

tématu (náklady bagatelních sporů, paušalizace některých nákladů atd.) 

Těmto aktuálním otázkám je věnován závěr práce. Zejména se v něm autorka 

zabývá náhradou nákladů řízení (zejména nákladů právního zastoupení) v tzv. 

bagatelních sporech, obecněji však i případy, kdy výše nákladů přesahuje samu 

hodnotu předmětu řízení. Zde zaujímá jasné a rozhodné stanovisko, v němž 

neváhá ani oponovat nálezu Ústavního soudu: rozvíjí přitom tři možné varianty 

řešení, o nichž by měla při obhajobě pohovořit. 

Zvláštní zmínku zasluhuje 12 příloh, které představují různá rozhodnutí 

okresního soudu v nákladových věcech (řádně anonymizovaná). Zpravidla tzv. 

vzory rozhodnutí v akademických pracích odmítám, jsou-li převzaté a tudíž pro 

kvalifikační práci bezcenné. V tomto případě však jde vesměs o rozhodnutí 

vydaná rigorózantkou jako soudkyní a mohou být tedy podle mého názoru 

součástí práce jakožto praktická aplikace teoretických poznatků. Oceňuji přitom 

pečlivý výběr zařazených rozhodnutí (rozsudků i usnesení), který tak zahrnuje 

různé otázky rozhodování o poplatcích a náhradách. Rigorózantka tím 

prokazuje, že její silnou stránkou není teorie nýbrž praxe, avšak v míře, kterou 

považuji pro rigorózní řízení za přijatelnou. 

Dílčí připomínky: 

- Ke str. 21+34:  odměna mediátora jakožto součást nákladů řízení by 

zasloužila hlubší rozbor (nikoli pouze ust. § 137 OSŘ) 

- Ke str. 48: autorka zřejmě cituje § 22 ZŘS z návrhu: konečnému znění 

zákona neodpovídá 

- Ke str. 49 poslední odst. a str. 53: jak by mohly soudy v řízení tuto otázku 

zvažovat ? 

- Ke str. 65: k metodám poměrného hrazení nákladů. Přiklání se snad 

autorka ke třetí uvedené metodě ? Ta má ovšem také své nevýhody. 

 



Posuzovanou rigorózní práci celkově hodnotím jako podnětnou a způsobilou 

k obhajobě (přes všechny výše uvedené výhrady). Jako téma obhajoby 

doporučuji dvě otázky: jednak otázku vhodného řešení nákladů bagatelních 

sporů a za druhé otázku vhodnosti/nevhodnosti paušalizace některý nákladů 

civilního soudního řízení. 
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