
Resumé

Cílem mé práce je to podrobně rozebrat institute doručování v civilním procesu, práce 

je zaměřena především na praktické problémy a také na elektronické doručování, zejména pak 

na datové schránky. Je v ní obsažena rovněž část popisující doručování písemností do cizích 

zemí a členských států Evropské unie. V první části práce jsou definovány klíčové právní 

pojmy a je zde rozebíráno doručování do datových schránek. V druhé části je pak podrobně 

popsáno doručování dokumentů do zahraničí (a také ze zahraničí do České republiky). 

Nakonec se snažím o stručné porovnání právní úpravy doručování v civilním procesu v České 

republice a na Slovensku.

Doručování představuje jeden z hlavních právních institutů civilního procesu.

Nejvýznamnější pramen práva pro doručování v civilním procesu v České republice je 

představován zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 139/2015 Sb.  

V nedávné době prošel institut doručování mnoha změnami.

Práci tvoří tři hlavní kapitoly, které se dělí na další podkapitoly, přičemž každá z nich 

je věnována rozdílným aspektům doručování. První kapitola je úvodní a vysvětluje pojem 

doručování v rámci systematiky civilního procesu a je zde také stručně popsán význam 

doručování v obecném smyslu. Kapitola druhá nazvaná „Doručování v civilním procesu 

v České republice“ nejprve definuje základní terminologii používanou v této práci, například 

doručující orgány, průkaz doručení, adresa pro doručování, neúčinnost doručení atd. 

a následně je zde poukázáno na problémy vznikající v praxi. Součástí této hlavní kapitoly je 

několik podkapitol, které se věnují elektronickému doručování, především pak datovým 

schránkám jakožto jednomu ze způsobů doručování v českém civilním procesu. V této části 

se snažím vysvětlit otázky jako bezpečnost datových schránek, identifikace odesilatele, fikce 

elektronického podpisu a okamžik doručení písemnosti do datové schránky. Kapitola třetí 

pojednává o doručování do cizích zemí. Tato je rozdělena na dvě části. První nazvaná 

„Doručování do členských států Evropské unie“ popisuje proces doručování podle nařízení 

č.1393/2007. Druhá nese název „Doručování do států mimo EU“. V tomto případě se používá 

Úmluva o doručování soudních a mimosoudních rozhodnutí ve věcech občanských 

a obchodních ze dne dne 15. listopadu 1965, známá jako “Haagská úmluva”. Kapitola čtvrtá 

se snaží o srovnání české a slovenské právní úpravy doručování v civilním procesu. Závěry 

jsou popsány v kapitole pět. Nakonec jsem dospěla k hlavnímu závěru, že potencionální nová 



právní úprava by mohla zjednodušit celý proces doručování, míněno nejen v civilním řízení, 

ale ve všech odvětvích práva.
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