
Posudek konzultantky

na rigorózní práci Mgr.  Martiny Schneiderové na téma:

Doručování v civilním procesu

Autorka předkládá k hodnocení rigorózní práci na shora uvedené téma o rozsahu 106 stran 

vlastního textu.  Práce obsahuje všechny požadované přílohy a formální náležitosti. 

Volbu tématu oceňuji, je náročné i aktuální, neboť bezprostředně souvisí s efektivitou soudní 

ochrany.

Systematika práce je zvolena vhodně. Práce působí přehledně a vyrovnaně. Práce má tři 

základní části, v nichž autorka postupně vyčerpává všechny podstatné otázky svého zadání. 

Tento rámec dokonce překračuje, neboť se věnuje i doručování do zahraničí (ať již v rámci 

Evropské unie nebo mimo ní) a dále srovnává českou a slovenskou právní úpravu (to je 

přínosné  s ohledem na relativní novost a tedy možnou inspirativnost slovenské právní 

úpravy).

V první části své práce autorka postupně a podrobně rozebírá doručování v českém civilním 

procesu.   Nevyhýbá se přitom ani teoretickým otázkám (viz výklady k pojmu doručování). 

Jsou připomenuty způsoby doručování a  detailně se autorka věnuje  doručování 

prostřednictvím veřejné datové sítě, a  to jak do datové schránky, tak na elektronickou adresu.

Autorka se zabývá – dnes již judikatorně vyřešenou – problematikou podání s přílohami, je-li 

elektronicky podepsáno pouze podání, ale jednotlivé přílohy nikoli.  Zvlášť se věnuje vztahu 

elektronického podpisu (uznávaného) a fikci podpisu, opět metodou rekapitulace (rozdílných) 

judikatorních závěrů a na závěr  této partie se pak vyslovuje  pro řešení, které Nejvyšší soud 

ČR zatím výslovně nevyjádřil (příslušné stanovisko existuje zatím jen v návrhu). Jak by 

autorka efektivně řešila situaci, kdy se účastník vyhýbá doručení na elektronickou adresu, 

ačkoli ji sám preferoval?

Následující část práce se věnuje doručování do ciziny. Zde především oceňuji velmi dobrou 

orientaci autorky, patrnou mj. i z výkladu vztahu mezinárodních smluv o doručování a právní 

úpravy doručování příslušným nařízením EU. Nařízení č. 1393/2007 je pak v práci podrobněji 

rozebráno (včetně jeho aplikačních problémů – jako např. vzájemný vztah způsobů 

doručování, které Nařízení upravuje). Následuje podobně zevrubný výklad o doručování do 



zemí, které nejsou členy EU. I zde autorka prokazuje velmi dobrou orientaci a schopnost 

adekvátní práce s prameny různého typu.

Další část práce se věnuje srovnání české a slovenské právní úpravy doručování. Jaký je názor 

autorky na slovenskou úpravu možné fikce doručení při doručování na elektronickou adresu?

V závěru práce autorka shrnuje své poznatky a mj. se vyslovuje pro jednotnou úpravu 

doručování ve všech typech řízení.

V rámci ústní  obhajoby  by měla autorka mj. rozvést i svou představu o řešení napětí mezi 

zájmem na řádném zjištění skutkových okolností a řádném (perfektním)  doručování při 

variantnosti adres účastníků a jeho odpovědností za  příjem písemností.

Závěr: předložená  rigorózní práce svým obsahem, rozsahem i způsobem zpracování plně 

vyhovuje požadavkům kladeným na tento druh prací a proto ji d o p o r u č u j i k ústní 

obhajobě.

V Praze dne 5.12.2016

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D.

Konzultantka práce 

  


