
Oponentský posudek k disertační práci JUDr. Markéty Písaříkové  "Náklady 
civilního soudního řízení" 
 
 
Doktorandka  přepracovala  v  roce  2016  svoji  původní  neúspěšnou  disertační 
práci,    oproti  původní  práci  vykazuje  posuzovaná  disertační  práce  podstatné 
výhody. 
Jádrem práce zůstává použití prvků ekonomické analýzy a teorie her pro úvahy 
de lege ferenda. Cílem změn, které autorka navrhuje, je omezení nápadu žalob o 
zaplacení dlužných peněžitých částek, tedy restrikce soudního vymáhání 
pohledávek. Je ovšem otázkou filosoficko-právní, zda je takový cíl 
ospravedlnitelný, a pokud ano, zda jej má být dosaženo omezením vzniku 
pohledávek, které nejsou dobrovolně spláceny, nebo omezením účastníků v  
přístupu k soudu. Ačkoliv autorka v některých partiích práce (kupř. na str. 142) 
uvažuje  o  tom,  jak  přimět  věřitele  k  zavedení  takových  opatření,  kterými  by 
zamezil vzniku pohledávek, jádro jejich úvah směřuje k nastavení takových 
ekonomických  podmínek,  které  přimějí  věřitele  drobnější  pohledávky  soudně 
nevymáhat. 
S jistou nadsázkou lze říci, že autorka hledí na účastníky řízení, jejich zástupce a 
následně i na soudní exekutory jako na osoby, které brání soudci v klidné práci. 
 
Formální stránka disertační práce 
 
Po  formální  stránce  autorka  z  valné  míry  odstranila  nedostatky,  které  jí  byly  v 
původní práci vytýkány, méně podstatné části přesunula mezi přílohy.  
Pokud se týká používané terminologie, autorka se občas dopouští neobratností či 
chyb z nepozornosti, kupř. požívá pojem "majetková škoda" na str. 47, zákon č.  
292/2013 Sb. označuje  jako zákon  "o  zvláštních řízeních sporných"  či hovoří o 
tom, že "osobní osvobození stíhá taxativně vyjmenované osoby". Některé 
příklady rozhodnutí o  nákladech řízení  jsou zjevně  chybné (str. 43).  Jedná se o 
chyby, které při pozorné redakci neměly uniknout. Po stránce grafické je 
nepochopitelné užití barevně vyznačených částí textu na str. 151 - 154. 
 
Obsahová stránka 
 
Po stránce obsahové představuje práce zajímavý přínos použitím ekonomického 
pohledu na soudní řízení. Obsahuje nepochybně pravdivá zjištění, že kupř.  výše 
náhrady  nákladů  řízení  nesmí  být  nastavena  tak,  aby  se  věřitelům  vyplácelo 
pohledávky  vytvářet.  Dobrý  postřeh  je  také  vysloven  ve  vztahu  k  nepřiznání 
náhrady poloviny soudního poplatku žalobci, který byl v řízení z poloviny 
úspěšný (str. 43). 
Tvrzení, že ustanovení § 513 o.z. "... příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky 
z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním" je transpozicí směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 2011/7/EU, vzbuzuje překvapení. Zákonná 
definice příslušenství pohledávky ve stejném znění byla obsažena již 
v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. 
 
Jak jsem uvedl již posudku na předcházející práci, její jádro spočívá v 
ekonomickém  analýze  vlivu  výše  přiznávaných  nákladů  řízení  na  rozhodování 



subjektů,  zda  pohledávku  vymáhat  či  nevymáhat,  popřípadě  zda  ji  postoupit  k 
vymáhání třetímu subjektu. Analýza je to nesporně zajímavá, přičemž však 
některé postuláty a vývody jsou diskutabilní. Základní otázkou zůstává, jak 
nastavit ekonomické proměnné tak, aby nebylo bráněno věřitelům v přístupu k 
právu a současně aby vymáhání bagatelních pohledávek nebylo předmětem 
neetického podnikání.  
 
Kritika  projektu  "poplatky  zpět"  pomíjí  skutečnost,  že  banky  zřejmě  statisícům 
dlužníků  neoprávněně  účtovaly  či  dosud  účtují  poplatky  za  vedení  účtu;  stejně 
tak pomíjí skutečnost, že cestování městskou hromadnou dopravou bez úhrady 
jízdného je nežádoucím společenským jevem, jehož náklady nesou poctiví 
cestující (předpokládám, že včetně doktorandky). 
 
Případné otázky 
 
Bylo by vhodné, aby autorka blíže objasnila použitý matematický aparát použitý 
v  práci,  kupř.  význam  grafického  řešení  matematické  rovnice  na  str.  149,  dále 
aby objasnila, jaký je  její náhled na vztah mezi náklady řízení, upravenými 
procesním předpisem a příslušenstvím pohledávky, jak je definuje hmotné 
právo. 
 
 
Závěr 
 
Disertační práce JUDr. Markéty Písaříkové "Náklady civilního soudního řízení" je 
mimořádně zajímavá práce, která přínosně spojuje právní a ekonomickou 
analýzu zkoumaného tématu.  
Práce nevykazuje závažnější formální vady, které by bránily jejímu přijetí. 
 
Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 
obhajobu disertačních prací. 
 
 
 
V Praze dne 21.5.2017 
 
 
 
      JUDr. David Uhlíř 
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