
Posudek oponentky 

na disertační práci Mgr. Markéty Písaříkové na téma: 

Náklady civilního soudního řízení 

 

 

Autorka předkládá k hodnocení přepracovanou disertační práci na shora uvedené téma o 

rozsahu 153 stran vlastního textu. Práce obsahuje všechny formální náležitosti a přílohy. 

K volbě tématu: náklady řízení považuji za trvale aktuální téma především pak z toho důvodu, 

že právní úprava tohoto institutu a její aplikace (kam nepochybně patří  i – slovy autorky - 

„přiměřenost a přiznávání“, viz str. 5), resp. interpretace, významně ovlivňuje efektivitu 

soudní ochrany práv. Záměrem autorky – podle úvodní části její práce – je především 

analyzovat praxi, protože všechny prameny považuje za příliš teoretické (a to i soudní 

rozhodnutí…). Ačkoli toto její přesvědčení nesdílím (a patrně jde jen o nepřesné vyjádření, 

které má naznačit, že autorka zkoumá náklady řízení pohledem i jiných vědních oborů), 

považuji zkoumání nákladů řízení za žádoucí. Autorka si předsevzala zkoumat oblast nákladů 

řízení převážně ekonomickou analýzou práva. Do jaké míry svůj záměr naplnila bude 

předmětem níže uvedeného hodnocení. Z úvodu práce není zřejmé přesné zaměření práce na 

druh procesu. Analogie sportovního zápasu, kterou autorka opakovaně zdůrazňuje,  

naznačuje,  že by autorka cílila jen na nalézací řízení sporné (část 5.1.- 5.5 však zaměření 

práce rozšiřují i na další druhy procesu). 

K systematice: práce má 10 částí a v zásadě věcně správnou systematiku, která činí text 

přehledným a obsahově vyváženým. Autorka postupuje od obecných otázek nákladů řízení 

k dílčím a specifickým problémům. Oceňuji zařazení části komparativní a analýzu nákladů 

řízení, resp. nákladů vymáhání pohledávek,  metodami ekonomické analýzy práva, resp. 

matematické teorie her.  Připomínky z hlediska systému práce lze mít k názvu části páté, který 

neodráží její obsah. 

K obsahu práce v detailech: po stručné úvodní poznámce přináší autorka vymezení pojmu 

nákladů řízení, které uvádí citátem, který vyjadřuje tradiční pojímání spravedlnosti. Není 

zřejmé odkud čerpala autorka vymezení pojmu nákladů řízení (resp. obecné a zvláštní 



náklady), které uvádí,  i když oceňuji autorčin teoreticko-právní přístup (R.Dworkin). Jaké 

závěry činí autorka ze srovnání uvedeného na str. na str. 9 práce? 

Pokud jde o tzv. zvláštní náklady, i zde postrádám procesualistické vymezení tohoto pojmu, 

byť autorka správně připomíná kořeny povinnosti hradit náklady řízení (sporného) 

v Josefínském soudním řádu. Pojem zvláštní náklady je pak autorkou použit ještě v dalším 

významu (viz str.143).   

Následuje kapitola práce věnovaná druhům nákladů řízení. Na str. 13 uvádí autorka, že 

náklady řízení jsou totožné s transakčními náklady, toto tvrzení by zasluhovalo vyjasnění při 

ústní obhajobě. Jednotlivé druhy nákladů řízení jsou pak  autorkou zkoumány na základě 

platného práva (jeho výborné znalosti) a judikatury (viz např. k otázce paušální náhrady na 

str.14). Na str. 15 uvádí autorka (na základě jednoho pramene) Saudskou Arábii jako jedinou 

zemi s nezpoplatněným řízením, což zcela neodráží realitu (viz např. francouzský  zákon 

č. 77-1468 ze dne 30. prosince 1977).  Není jasný postoj autorky k diskreci soudu ohledně 

osvobození dle § 138 o.s.ř. (ačkoli se k těmto otázkám vrací z části věnované návrhům de lege 

ferenda) Jaké řešení by navrhovala k omezení diskrece, kterou – jak naznačuje – považuje za 

širokou? Oceňuji naopak zařazení přehledné tabulky ohledně parametrů osvobozování od 

soudního poplatku ve Velké Británii, byť vychází z  neaktuálního pramene. Ohledně aplikace 

institutu tzv. předžalobní výzvy navrhuje autorka (na základě dobré znalosti problému) 

východisko (legislativní). Následuje výklad o procesních zásadách dopadajících na náklady 

řízení, resp. na povinnost platit, povinnost hradit náklady řízení a na určování rozsahu 

náhrady.  Teprve v následující kapitole je však provedeno odlišení druhů procesu s důsledky 

pro oblast autorčina zájmu. Oceňuji autorčin výklad ohledně moderačního práva soudu (str. 

46 an.). Kvalitu práce významně zvyšují autorčiny výklady ohledně úpravy náhrady nákladů 

v evropském právu (v kapitole 6.). 

V sedmé kapitole přináší autorka komparativní výklady (byť některé prameny nejsou zcela 

aktuální). Správně autorka zdůrazňuje, že systém nepřiznávání jiné (další) kompenzace mimo 

soudního poplatku soudem (zejména nepřiznávání odměny advokáta) se přirozeně odráží 

v jiném způsobu odměny advokáta (success fee, resp. contingency fee), ačkoli to jistě neplatí 

absolutně.  Jednotlivé popisované systémy přiznávání náhrady nákladů  a  rozsahu takové 

náhrady jsou popsány na základě solidního okruhu v zásadě relevantních zdrojů a jsou 

doplněny i o grafická vyjádření získaných poznatků, resp. o přehledové tabulky.  Osmá část 

hodnocené práce se (ve významném rozsahu) zaměřuje na ekonomickou analýzu práva (law 



and economics) a na aplikaci teorie her pro oblast náhrady nákladů. V úvodu autorka správně 

připomíná ekonomické souvislosti právních institutů obecně (viz zejména str. 79 druhý 

odstavec) a dopady konání tzv. freeriders, které jsou v oblasti nákladů řízení zcela 

relevantním fenoménem. Oceňuji, že autorka nepomíjí  ani oponenty ekonomické analýzy 

práva, resp. jejich argumenty.  Následují čtyři studie vybraných soudních agend (konkrétně 

jde o bankovní poplatky, jízdné v MHD, soudní poplatky, náklady exekuce) spojených 

s vysokými náklady především pro státní rozpočet, zpracované autorkou metodou 

ekonomické analýzy práva. Tyto studie se vyznačují autorčinou detailní prací s daty, 

demonstrujícími  a podporujícími její argumentaci proti stávající právní úpravě (viz např. 

výběr daně z přidané hodnoty státem  u tzv. pohledávkového byznysu na str. 114). Oceňuji 

hloubku a originalitu autorčiných rozborů. Autorka získala, zpracovala a analyzovala rozsáhlý 

objem informací a údajů s významnou vypovídací hodnotou. Sdílím autorčino přesvědčení o 

prospěšnosti (ekonomické) smírného nebo mimosoudního řešení a dodávám, že je prospěšné 

nejen ekonomicky, ale i morálně-právně a sociálně. Přesvědčivá je i argumentace autorky 

ohledně zamýšlených úprav exekučního práva (viz str.134 an.). 

Práci uzavírá devátá část, která shrnuje autorčiny návrhy de lege ferenda. Mj. se autorka 

vyslovuje v otázce soudních poplatků, resp. osvobození od soudního poplatku, k modelu, 

který reflektuje kvalifikaci pro dávky státní sociální podpory. V rámci ústní obhajoby 

očekávám doplnění  (proti-) argumentace  autorky ohledně zastoupení účastníka řízení 

právníkem veřejné právní služby.  Autorka dále v této partii mj. vyvozuje možnou výši náhrad 

vymáhaných pohledávek podle vytvořeného vzorce, která by takto mohla vést k omezení 

počtu pohledávek (vytvářených za účelem zisku) a navrhuje též úpravu advokátního tarifu 

(viz str. 147 an.), resp. též exekučního řádu. Práci uzavírá závěrečná autorčina shrnující 

úvaha. 

Předložená disertační práce prokazuje autorčinu výbornou orientaci ve zkoumané 

problematice, v platném právu a úskalích jeho interpretace, která vychází jak 

z odborné  praktické autorčiny zkušenosti, tak z jejích solidních teoretických základů.   

Závěr: celkově hodnotím disertační práci JUDr. Markéty Písaříkové jako práci, která svým 

rozsahem, obsahem i způsobem zpracování splňuje požadavky kladené na tento druh prací a 

je proto způsobilá být předmětem ústní obhajoby, k níž ji  

d o p o r u č u j i 



 a navrhuji, aby autorce byl po úspěšné obhajobě disertační práce udělen titul  Ph.D. 

V Praze dne 21.05.2017 

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

Oponentka práce 

 

 

 

   

 

  


