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Úvod
Současná právní úprava doručování v civilním procesu obsažená v zákoně
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 139/2015 Sb., pracuje
s pojmem doručování, podrobně popisuje postup, který je třeba dodržet, aby došlo
k řádnému doručení písemnosti, avšak samotný pojem doručování, vysvětlení nebo
přiblížení toho, co to vlastně je, opomíjí. Z pohledu komparatistického a historického se
však nejedná o žádnou výjimku či nedostatek zavedený až občanským soudním řádem.
Takový přístup, kdy neexistuje zákonná definice doručování, můžeme sledovat již
v předlitavském civilním řádu soudním č. 113/1895 ř. z., a stejně tak i následně
v občanském soudním řádu č. 142/1950 Sb.1 Nicméně pro účely této práce je potřeba si
na úvod ujasnit, co vlastně pojem doručování obecně znamená. Doručováním se
v civilním procesu rozumí zákonem stanovený postup, jehož prostřednictvím se
písemnost vyhotovená soudem nebo účastníkem řízení, popř. jiný dokument, dostává do
dispozice adresáta a s tímto pak jsou spojeny příslušné procesní následky předvídané
zákonem. Doručují se přitom nejčastěji stejnopisy rozhodnutí soudu, předvolání
účastníků, svědků či znalců k jednání, různé přípisy a výzvy k vyjádření, z listin
vyhotovených účastníky je to žaloba a vyjádření k žalobě, popřípadě ještě repliky
a dupliky, které se doručují vždy tomu účastníku, který není jejich autorem, aby měl
příležitost seznámit se s názorem či stanoviskem protistrany a případně na něj
adekvátně reagovat. Adresát se s doručovanou písemností ve skutečnosti seznámit nutně
nemusí (možnost uplatnění tzv. fikce doručení), důležité je, aby byl zachován zákonný
postup a daná písemnost se dostala do jeho dispozice, resp. adresát měl možnost si
písemnost převzít na základě výzvy, která byla zanechána doručujícím orgánem v místě
doručování, v krajním případě (stanoví-li tak zákon) pak může být písemnost doručena
i vyvěšením na úřední desce. Odhlédneme-li však od možnosti náhradního doručení,
jehož důsledkem je fikce doručení, je základním účelem doručování především
seznámit adresáta s obsahem doručovaných písemností, kdy doručování slouží jako
prostředek přenosu informací mezi soudem a účastníky, jakož i mezi účastníky
navzájem prostřednictvím soudu. Relativně nová je komunikace soudu s účastníky
1
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prostřednictvím veřejné datové sítě. Tato možnost byla poprvé připuštěna novelou o.s.ř.
– zákonem č. 555/2004 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2005 a počítala
s elektronickým způsobem doručování po schválení zvláštního zákona. Konkrétní
pravidla pro elektronickou komunikaci mezi soudem a účastníky pak nastavila až
novela o.s.ř. – zákon č. 7/2009 Sb. a zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb. (dále jen „zákon
o elektronických úkonech“), s účinností ke dni 1. 7. 2009. Na základě zákona
o elektronických úkonech došlo ke zřízení datových schránek, čímž vznikl nový způsob
doručování v civilním procesu. Plně funkčním se však systém datových schránek stal až
od 1. 11. 2009.2
Pokud se jedná o význam doručování v civilním procesu, pak je nutné říci, že
doručování patří mezi nejvýznamnější úkony civilního řízení, neboť prostřednictvím
doručování jsou účastníci a další subjekty řízení seznamováni s okolnostmi důležitými
pro občanské soudní řízení a zároveň má doručování význam také z hlediska účinků
spojených právě s procesně řádně provedeným doručeným. V této souvislosti je možné
zmínit účinek doručení návrhu na zahájení řízení (žaloby) soudu, jímž je zahájení
soudního řízení, nebo například nabytí právní moci rozhodnutí je možné pouze tehdy,
bylo-li řádně doručeno všem účastníkům řízení. Význam doručování, zejména pak
v jeho současné (zpřísněné) podobě, lze spatřovat mimo jiné také v tom, že do jisté míry
brání účastníkům prodlužovat řízení tím, že se řádnému doručení soudních písemností
snaží účelově vyhýbat, aby tak předešli účinkům s tím spojených. S tím úzce souvisí
problematika tzv. náhradního doručení, jež vyžaduje nejen splnění zákonných
povinností doručujícího orgánu při doručování konkrétní písemnosti, ale rovněž klade
požadavky na možnost ověření řádného doručení soudem – jako důkaz slouží
tzv. doručenka, což je doklad o doručení, jemuž zákon přiznává povahu veřejné listiny.
Cílem mé práce je především poukázat na základní problémy a úskalí spojená
s aplikací ustanovení o.s.ř. v praxi, a to zejména pokud jde o doručování v civilním
procesu v rámci České republiky, neboť s touto problematikou se setkávám jako justiční
čekatelka u Krajského soudu v Praze velice často. Ve své rigorózní práci se budu
podrobněji zabývat také doručováním prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky, dotknu se ale také problematiky související s doručováním na elektronickou
2
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adresu a otázky zaručeného elektronického podpisu. Neopomenu ani doručování do
ciziny, pokusím se alespoň v obecné rovině popsat a podrobněji vysvětlit proces
doručování v rámci Evropské unie i do států, které nejsou členy EU, když řízení s cizím
prvkem se z mého pohledu v praxi objevují čím dál častěji a mám za to, že je třeba, aby
každý soudce věděl minimálně, v jakých právních předpisech má hledat úpravu
doručování podle toho, do jakého státu bude nutné písemnost v daném řízení doručit
s tím, že v rámci EU je potřeba komunikovat s příslušnými přijímajícími (event.
odesílajícími) subjekty prostřednictvím předepsaných formulářů a dodržet přitom
stanovené lhůty pro vyřízení žádosti o doručení, pakliže bude přijímajícím orgánem
český soud. V poslední kapitole se pokusím o stručnou komparaci české a slovenské
právní úpravy doručování v civilním procesu a poukážu rovněž na chystané změny
týkající se doručování v rámci rekodifikace civilního procesního práva na Slovensku.
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1. Doručování v rámci České republiky
Právní úprava doručování pro civilní řízení je obsažena jednak v hlavě čtvrté části
první o.s.ř. pod § 45 až 50l, což je obecná úprava, dále pak v ustanoveních o.s.ř., která
upravují způsoby doručování jednotlivých listin, přičemž podrobnější úprava postupu
při doručování má být zakotvena v Jednacím řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy,3
který však obsahuje pouze tři ustanovení o doručování v civilním procesu, a to
ustanovení § 28a – 28c. Při doručování v řízeních podle zákona č. 292/2013 Sb., zákon
o zvláštních řízeních soudních, ve znění účinném od 1. 1. 2014, se použije o.s.ř.,
nestanoví-li tento zákon jinak. 4 Občanský soudní řád se použije přiměřeně také při
doručování písemností v rámci exekučního řízení s tím, že zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění zákona
č. 164/2015 Sb., zároveň upravuje problematiku doručování písemností velmi stručně
v ustanovení § 56. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění
zákona č. 458/2011 Sb. (insolvenční zákon) pak obsahuje vlastní úpravu doručování
v § 71 – 80. Vedle toho je třeba zmínit ještě zákon o elektronických úkonech, který
kromě jiného upravuje také otázky týkající se datových schránek jakožto jednoho ze
způsobů doručování.
Ještě předtím než přistoupím k výkladu o způsobech doručování v občanském
soudním řízení, chtěla bych se předně zabývat některými, dle mého názoru, základními
pojmy a otázkami úzce souvisejícími s institutem doručování, neboť je považuji za
stěžejní pro správné chápání celé problematiky doručování v civilním procesu.

1.1 Vybrané základní pojmy a otázky
V této kapitole se zaměřím zejména na vysvětlení a popis důležitých institutů
spojených s doručováním v civilním procesu, přičemž zvláštní pozornost bude
věnována adrese pro doručování (podkapitola 1.1.3) a především pak institutu
neúčinnosti doručení, zařazeného v podkapitole 1.1.7, kde se budu mj. podrobněji
3
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zabývat problematickými situacemi, které mohou v praxi nastat, a jejich praktickým
řešením.

1.1.1 Doručující orgány
Doručující orgány jsou vyjmenovány taxativně v ustanovení § 48 odst. 1 a 2 o.s.ř.
Tyto zákonem stanovené subjekty zajišťují doručení písemností na základě nařízení
soudu (ustanovení § 45 odst. 3 o.s.ř.), avšak pouze v případech potřeby doručení
skutečných písemností, tedy nikoliv dokumentů ve formě datových zpráv, a to z toho
důvodu, že o.s.ř. neřadí mezi doručující orgány zřizovatele ani provozovatele sítě
datových schránek. Tato skutečnost ve svém důsledku znamená, že soudy formálně
nemají kontrolu nad doručováním písemností prostřednictvím datových zpráv, když
doručující orgán je subjekt vázaný pokyny soudu.5
Doručující orgány lze rozdělit do dvou kategorií, a to na obecné a zvláštní. Mezi
obecné doručující orgány řadíme soudní doručovatele, orgány Justiční stráže, soudní
exekutory a provozovatele poštovních služeb. Zvláštní doručující orgány jsou
vyjmenovány v ustanovení § 48 odst. 2 o.s.ř. pod písmeny a) – f). Tyto jsou využívány
k doručování soudních písemností zejména v případech, kdy by se doručení
prostřednictvím obecného doručujícího orgánu, s ohledem na konkrétní situaci, předem
jevilo jako neúspěšné, popř. nehospodárné. Soud typicky požádá tyto subjekty
o doručení písemností zejména určitým kategoriím adresátů, jako jsou například osoby
nacházející se ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody, v ústavní výchově,
zabezpečovací detenci apod. 6 Výběr určitého obecného nebo zvláštního doručujícího
orgánu pro doručení písemnosti v konkrétním případě pak bude vždy záviset na uvážení
každého soudce, justičního čekatele, asistenta soudce, vyššího soudního úředníka,
soudního tajemníka, soudního komisaře či jiné pověřené soudní osoby. Z taxativního
vymezení doručujících orgánů však vyplývá, že prostřednictvím jiného orgánu než
některého z uvedených v ustanovení § 48 odst. 1, 2 o.s.ř. nelze soudní písemnosti
v občanském soudním řízení účinně doručovat, a proto jsou z funkce doručujícího
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orgánu vyloučeny například orgány Policie ČR.7
Za soudního doručovatele je považován zaměstnanec soudu, jakožto organizační
složky státu, který byl v rámci plnění svých pracovních povinností pověřen doručením
určité písemnosti konkrétnímu adresátovi. Soudním doručovatelem však může být
pouze osoba takto soudem pověřená, nikoliv samotný soudce, justiční čekatel, asistent
soudce nebo vyšší soudní úředník, který „doručuje“ písemnost při jím prováděném
úkonu. Obdobně může být pokládán za soudního doručovatele také zaměstnanec notáře
vykonávajícího funkci soudního komisaře v dědickém řízení, neboť úkony notáře jako
soudního komisaře jsou ex lege považovány za úkony soudu, na rozdíl od jiných řízení
prováděných notářem, kdy již on sám ani jeho zaměstnanci postavení soudního
doručovatele mít nemohou. Za soudního doručovatele lze označit také insolvenčního
správce, jakož i správce konkurzní podstaty, doručují-li písemnosti osobně v rámci
insolvenčního, resp. konkurzního řízení.8
Dalším obecným doručujícím orgánem jsou orgány justiční stráže. Orgánem
justiční stráže se přitom rozumí příslušník Vězeňské služby České republiky, který
vykonává službu justiční stráže ve smyslu zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě,
ve znění zákona č. 303/2013 Sb. Základním úkolem justiční stráže je tedy logicky
ostraha a ochrana soudních budov a soudních zaměstnanců při výkonu jejich pravomoci
s tím, že pokud je orgán justiční stráže soudem pověřen doručením soudní písemnosti,
hledí se na něj jako na samostatný doručující orgán, který není podřízen Vězeňské
službě České republiky. 9 Možnost doručování prostřednictvím orgánu justiční stráže
bývá v soudní praxi volena zejména v případech, kdy si dotyčný adresát (zpravidla
účastník řízení) nevyzvedává písemnosti na žádné z adres uvedených v soudním spisu,
ať už se jedná o adresu trvalého pobytu nebo jinou soudu z úřední činnosti známou
adresu. K pověření justiční stráže doručením konkrétní písemnosti může soud připojit
– a často tomu tak je – žádost o prošetření skutečného pobytu adresáta, tzn., že justiční
stráž se na uvedené adrese pokusí zjistit, zda se tam dotyčná osoba zdržuje, popřípadě
na jaké jiné adrese by se mohla zdržovat. Takové šetření na místě však justiční stráž
7

DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář, 1. vyd. Praha : C. H.
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může provádět pouze dotazem na sousedy obesílané osoby, resp. se v některých
případech obrací také na příslušný obecní úřad, a to zejména tehdy, když má adresát
nahlášen trvalý pobyt na ohlašovně tohoto obecního úřadu.
K vyšší efektivitě doručování prostřednictvím justiční stráže by jednoznačně
přispělo, kdyby jí, jakožto doručujícímu orgánu, byla přiznána pravomoc zjišťovat
a prověřovat totožnost osob, u nichž lze důvodně předpokládat, že jsou buď přímo
adresáty doručované písemnosti, anebo že mohou uvést informace směřující ke zjištění
pobytu obesílané osoby. Zákonodárce však justiční stráži nedává taková oprávnění jako
například Policii ČR,10 přičemž je patrně veden myšlenkou, že po novele o.s.ř. č. 7/2009
Sb. je nyní možné doručovat fikcí na adresu zjištěnou soudem z Centrální evidence
obyvatel s tím, že pátrání po skutečném pobytu osob, které si nepřebírají poštu, již
nebude tak častou záležitostí.11
Třetím obecným doručujícím orgánem je soudní exekutor. 12 Při doručování
písemností prostřednictvím soudního exekutora je nutné rozlišovat, zda exekutor
doručuje v exekučním řízení vedeném podle exekučního řádu,13 v jehož rámci si také
sám doručuje všechny písemnosti, nerozhodne-li se doručení provést jiným způsobem
(srov. ustanovení § 56 exekučního řádu), nebo zda doručuje na základě pověření soudu
v občanském soudním řízení (srov. ustanovení § 76 odst. 1 exekučního řádu). Jedinou
podmínkou pro to, aby se soudní exekutor stal doručujícím orgánem, je jeho pověření
soudem k doručení určité soudní písemnosti, aniž by přitom byly stanoveny zákonné
předpoklady, za jejichž splnění tak soud může učinit. Z toho se podává, že soud může
soudního exekutora pověřit doručením jakékoli soudní písemnosti, pokud to uzná za
vhodné, avšak smí tak učinit jen ve vztahu k exekutorovi, který byl jmenován do
exekutorského úřadu v obvodu okresního soudu, v němž má být doručení provedeno,

10

Do 31. 12. 2008 měly soudy možnost doručovat písemnosti prostřednictvím orgánů Policie ČR, které
měly dostatek veřejnoprávních a evidenčních prostředků k provedení šetření na místě pobytu obesílané
osoby. Podle ustanovení § 45a odst. 5 o.s.ř., ve znění do 31. 12. 2008, bylo však možné doručovat
prostřednictvím Policie ČR jen v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštními předpisy,
přičemž policie mohla doručování soudních písemností odmítat, neboť neexistovalo žádné zvláštní
ustanovení, které by jí takovou povinnost ukládalo.
11
SVOBODA, K.; SUK, M.; ZEMAN, P. Doručování v soudním řízení, 1. vyd. Praha : Linde Praha,
2009, s. 109.
12
Soudním exekutorem je ve smyslu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 139/2015 Sb., fyzická osoba, která byla
jmenována do exekutorského úřadu na návrh Exekutorské komory ČR ministrem spravedlnosti.
13
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů (dále jen „exekuční řád“), ve znění zákona č. 139/2015 Sb.
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nebo který má sídlo v obci, kde má dojít k doručení. V případě, že by bylo potřeba
písemnost doručit prostřednictvím soudního exekutora v obvodu jiného okresního
soudu, pověří jej na dožádání procesního soudu ten soud, v jehož obvodu má být
doručováno. Byl-li soudní exekutor soudem pověřen, aby doručil soudní písemnost,
může tak učinit osobně nebo tento úkon zadat exekutorskému koncipientovi,
exekutorskému kandidátovi, popř. jinému zaměstnanci exekutorské kanceláře;
povinnosti doručit určitou písemnost by však nedostál, kdyby tímto úkolem pověřil jiný
doručující orgán (např. provozovatele poštovních služeb). Soudní exekutor má
v souvislosti s doručováním soudních písemností právo na náhradu hotových výdajů
spojených s doručováním a na paušální náhradu za doručení soudní písemnosti ve výši
50,- Kč. 14 Doručování prostřednictvím soudního exekutora je tak poměrně drahou
službou ve srovnání s ostatními doručujícími orgány a v současné době tento způsob
doručování není běžnou soudní praxí.15
Provozovatelem poštovních služeb, jakožto doručujícím orgánem ve smyslu
o.s.ř., se rozumí držitel poštovní licence, držitel zvláštní poštovní licence nebo jiná
osoba, která provozuje poštovní služby na základě živnostenského oprávnění.16 Pouze
provozovatel poštovních služeb, který vlastní poštovní licenci podle ustanovení
§ 18 odst. 2 zák. o pošt. sl., je oprávněn doručovat písemnosti v rámci jakéhokoliv
soudního řízení, a to jak účastníkům řízení, tak soudu. Obsahem poštovní licence je pak
mj. oprávnění a zároveň povinnost zajistit všeobecnou dostupnost základních služeb na
celém území České republiky, přičemž pokud se jedná o držitele zvláštní poštovní
licence, tento je oprávněn a povinen zajistit totéž, ale pouze pro určitou část území
ČR. 17 Doručovat soudní písemnosti lze jen za podmínky, že mezi provozovatelem
poštovních služeb a soudem byla uzavřena tzv. poštovní smlouva,18 z níž provozovateli
vzniká povinnost dodat písemnost zákonem předepsaným způsobem ve smyslu
ustanovení § 48 odst. 3 o.s.ř. s tím, že vztah založený poštovní smlouvou může
vzniknout jen, pokud provozovatel poštovních služeb je držitelem řádné poštovní
14

Viz ustanovení § 15 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.
SVOBODA, K.; SUK, M.; ZEMAN, P. Doručování v soudním řízení, 1. vyd. Praha : Linde Praha,
2009, s. 110 – 111; DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář,
1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 321.
16
Viz ustanovení § 18 odst. 1, 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění zákona
č. 258/2014 Sb.
17
§ 19 odst. 1, § 26 odst. 2 zák. o pošt. sl.
18
Viz ustanovení § 4, 5 zák. o pošt. sl.
15
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licence. Jedině v takovém případě totiž dochází k situaci, že zde existuje trojstranný
vzájemný vztah mezi odesílatelem, doručovatelem a adresátem, kdy má doručující
orgán (provozovatel poštovních služeb) povinnost jak vůči odesílateli, tak
vůči adresátovi, což skýtá záruku platného doručení včetně účinků institutu zachování
lhůty podle ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř. při doručování písemnosti soudu ze strany
účastníka řízení. 19 Z logiky věci vyplývá, že shora uvedené podmínky platí jen pro
písemnosti, u nichž je třeba doručení adresátu vykázat (jinak je nelze považovat za
doručené), zatímco tam, kde nemusí být doručení vykázáno, lze účinně doručovat
i způsobem, který neodpovídá požadavkům o.s.ř., a to na základě jakékoliv uzavřené
poštovní smlouvy.20
Jak jsem se již zmínila v úvodu této kapitoly, ne vždy je namístě doručovat
soudní písemnosti prostřednictvím obecných doručujících orgánů. Za určitých okolností
je proto třeba využít zvláštních doručujících orgánů, kterými jsou Vězeňská služba
České republiky, pakliže se má doručovat fyzickým osobám ve výkonu trestu odnětí
svobody nebo ve vazbě; zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, jde-li
o doručení písemnosti fyzickým osobám umístěným v těchto zařízeních (např.
výchovné ústavy, diagnostické ústavy, dětské domovy apod.); ústav pro výkon
zabezpečovací detence, pokud se jedná o fyzické osoby umístěné v takovém zařízení;
krajská vojenská velitelství – přicházejí v úvahu jakožto doručující orgán teprve tehdy,
když doručování prostřednictvím „běžných“ doručujících orgánů, resp. i jiné způsoby
doručování (např. při soudním jednání, elektronicky aj.) vojákům v činné službě, kteří
se v souvislosti s výkonem služby nacházejí mimo svoji stálou adresu pro doručování,
byly neúspěšné; Ministerstvo vnitra se stává zvláštním doručujícím orgánem za
obdobných podmínek jako krajská vojenská velitelství, jedná-li se o doručování
příslušníkům Policie České republiky; Ministerstvo spravedlnosti má povinnost
doručovat soudní písemnosti za podmínky, že jejich adresátem je buď osoba, která
požívá diplomatické výsady a imunity, osoba zdržující se v bytě toho, kdo požívá

19

SVOBODA, K.; SUK, M.; ZEMAN, P. Doručování v soudním řízení, 1. vyd. Praha : Linde Praha,
2009, s. 113.
20
DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář,
1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 322.
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diplomatické výsady a imunity, anebo konečně osoba, jíž má být daná písemnost
doručena v budově, resp. v místnosti chráněné diplomatickou imunitou.21

1.1.2 Průkaz doručení
V závislosti na tom, jakou formou se písemnost v konkrétním případě doručuje,
stanoví § 50f o.s.ř. prostředky, pomocí nichž může být provedené doručení vykázáno.
V této souvislosti hovoříme o tzv. průkazu doručení, který pak slouží jako důkaz, že
soudní písemnost byla doručena v souladu se zákonem. Občanský soudní řád zná čtyři
druhy průkazů doručení, přičemž zároveň připouští i jiné, náhradní průkazy doručení,
a

to

pro

případ,

že

se

nepodaří

doručení

písemnosti

prokázat

žádným

z jím předvídaných způsobů (§ 50f odst. 5 o.s.ř.). Jako náhradní průkaz doručení si lze
ve smyslu ustanovení § 125 o.s.ř. představit jakýkoliv prostředek, jímž lze zjistit stav
věci, například důkaz provedením listiny (odlišné od průkazů doručení uvedených
v o.s.ř.), důkaz výslechem svědka, zvukově-obrazový záznam apod. 22 Občanský soudní
řád pak výslovně v § 50f odst. 1 až 4 vyjmenovává průkazy doručení, kterými jsou:
protokol o jednání před soudem nebo o jiném soudním úkonu, datová zpráva adresáta
opatřená jeho zaručeným elektronickým podpisem v případě doručování písemnosti
prostřednictvím veřejné datové sítě, datované a podepsané potvrzení o přijetí
písemnosti, je-li doručováno prostřednictvím účastníka nebo jeho zástupce a konečně
doručenka.
Pokud jde o průkaz doručení protokolem, zde je třeba upozornit na skutečnost,
že ne vždy je protokol sepisován přímo při prováděném úkonu soudu, ale naopak
typicky při jednání ve věci bývá obsah protokolu zachycován na diktafon, pročež není
technicky možné opatřit jej podpisy účastníků. Jestliže je tedy potřeba v tomto případě
doručit účastníkům při jednání nějakou písemnost, je vždy nutné vyhotovit přílohu
k protokolu o jednání, na níž se uvede označení soudu, spisová značka, projednávaná
věc, označení doručované písemnosti a musí být datována a podepsána jak osobou,
která písemnost doručila, tak jejím příjemcem.23
21

Ustanovení § 48 odst. 2 o.s.ř.
SMOLÍK, P. Doručování ve světle posledních změn občanského soudního řádu. Právní fórum. 2009,
č. 10, rubrika Civilní proces, s. 434; DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F.; JAVŮRKOVÁ, N. a kol. Občanský
soudní řád. Komentář I. díl, 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2009, s. 276 - 277.
23
K tomu viz ustanovení § 21 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve
znění vyhlášky č. 322/2013 Sb.
22
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Při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě se rozlišuje mezi doručením
dokumentu do datové schránky a na elektronickou adresu příjemce (srov. ustanovení
§ 46 o.s.ř., blíže k tomu výklad o způsobech doručování). Jako průkaz doručení při
doručování do datové schránky slouží oznámení Ministerstva vnitra, opatřené jeho
elektronickou značkou, na němž se vyznačí jednak přesný čas dodání doručovaného
dokumentu do datové schránky adresáta a jednak přesný čas jeho doručení, kdy tento
druhý údaj signalizuje doručení písemnosti formou jejího převzetí, pokud se oprávněná
osoba přihlásí do 10 dnů od data dodání, v případě, že se tak nestane, po uplynutí lhůty
10 dnů od dodání písemnosti do datové schránky nastává fikce doručení, ledaže je
náhradní doručení vyloučeno. Při doručování na elektronickou adresu je pak nutné
u průkazu doručení, kterým je zde datová zpráva adresáta opatřená jeho zaručeným
elektronickým podpisem, dbát především na to, aby příslušná datová zpráva byla
vyhotovena do tří dnů ode dne, kdy byla písemnost soudem na elektronickou adresu
odeslána. V opačném případě by již taková datová zpráva nemohla sloužit jako průkaz
doručení, neboť marným uplynutím třídenní lhůty se doručení stává neúčinným ex lege,
tedy bez ohledu na to, zda adresát doručovanou listinu skutečně převzal či nikoliv.24
Na tomto místě bych se ještě ráda zastavila u pojmu „doručenka“. Doručenka je
průkaz doručení, kterým se dokládá doručení písemnosti provedené doručujícím
orgánem nebo soudem při úkonu, o němž se nepořizuje zvukový nebo zvukově
obrazový záznam a nesepisuje protokol. Za nedílnou součást doručenky jsou
považovány rovněž sdělení doručujícího orgánu nebo soudu, která se týkají samotného
doručení, ať se nachází přímo na obálce s doručovanou písemností, nebo i na jiném
místě (např. v připojeném dopise). 25 Občanský soudní řád označuje doručenku za
veřejnou listinu, čímž zakládá domněnku, že údaje na doručence uvedené jsou pravdivé.
Pouze doručenka s vlastnostmi veřejné listiny může být procesně využitelným
institutem, v opačném případě by totiž nemohla sloužit jako podklad pro závěr soudu
o tom, že písemnost byla doručena způsobem, který je na doručence popsán. Od listin
soukromých se tak liší svou důkazní silou ve smyslu ustanovení § 134 o.s.ř. Potvrzuje
totiž pravdivost toho, co je v ní osvědčeno, není-li prokázán opak. K tomu, aby mohla

24

DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář,
1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 361 - 362.
25
DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář,
1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s.362.
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být vyvrácena správnost údajů o doručení obsažených v doručence, musel by účastník
řízení především tvrdit a dokazovat skutečnosti, jež vedou k závěru, že údaje
v doručence nejsou pravdivé, a tedy že nedokládají řádné doručení písemnosti
(například skutečnost, že adresátu nebyla zanechána výzva k vyzvednutí písemnosti,
anebo že podpis příjemce na doručence není vlastnoručním podpisem adresáta atd.).
V takovém případě však účastník, jenž zpochybňuje údaje uvedené na doručence, musí
unést důkazní břemeno.26
V ustanovení § 50g odst. 1 o.s.ř. jsou stanoveny obligatorní obecné náležitosti
doručenky, kterými jsou označení soudu, který písemnost předal k doručení, označení
doručujícího orgánu, označení doručované písemnosti, 27 označení adresáta spolu
s adresou, na kterou má být doručováno, přesné datum doručení, jméno a příjmení
osoby, která písemnost převzala (převzetí písemnosti odepřela, neposkytla součinnost
k řádnému doručení, jsou-li tyto údaje doručujícímu orgánu známy) a její podpis, přesné
označení doručovatele (jménem a příjmením), jeho podpis a otisk úředního razítka
doručujícího orgánu, prohlášení doručujícího orgánu o tom, který den byla písemnost
odevzdána adresátu, resp. příjemci28 (případně, že bylo přijetí písemnosti odepřeno nebo
nebyla poskytnuta potřebná součinnost k řádnému doručení), nebo o tom, který den
nebyl adresát zastižen a který den byla písemnost připravena k vyzvednutí, a konečně
údaj o tom, zda je vyloučeno vhození písemnosti do schránky. V ustanovení
§ 50g odst. 2, odst. 3, odst. 4, odst. 5 jsou pak uvedeny speciální náležitosti pro případy,
kdy je písemnost doručována do vlastních rukou adresáta a je uložena a následně
připravena k vyzvednutí, dále dojde-li k vyzvednutí takto uložené písemnosti ze strany
adresáta či příjemce, odepře-li taková osoba písemnost přijmout, popř. neposkytne
potřebnou součinnost a konečně pro případy doručení vhozením do schránky.
Nabízí se otázka, zda bude za veřejnou listinou se všemi z toho vyplývajícími
důsledky považována též doručenka, která neobsahuje zákonem stanovené náležitosti.

26

K tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 2537/2000 ze dne 1. února 2001;
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 2. 2004, sp. zn. 29 Odo 12/2001 (zdroj: Codexis academia).
27
Za dostatečné označení doručované písemnosti je podle Nejvyššího soudu považováno uvedení jejího
čísla jednacího (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 4. 2008, sp. zn. 32 Odo 1577/2006; zdroj
Codexis academia).
28
Příjemcem doručované písemnosti se rozumí buď sám adresát, nebo osoba od něho odlišná, která je dle
zákona oprávněna k převzetí doručované soudní písemnosti, a to se stejnými procesními účinky jako
adresát (srov. § 50a o.s.ř.).

12

Drápal tvrdí, 29 že doručenka je veřejnou listinou jen tehdy, obsahuje-li všechny
náležitosti, které musí podle § 50g o.s.ř. obsahovat a pravděpodobně pro případ, že
předepsané náležitosti splněny nebudou, stanoví zákon vyvratitelnou domněnku
pravdivosti údajů na doručence uvedených (§ 50f odst. 3 o.s.ř.), přičemž domněnka
pravdivosti zde dopadá na každý jednotlivý údaj. Nejvyšší soud pak ve svém usnesení
ze dne 17. 5. 2006, sp. zn. 20 Cdo 685/2006, zastává názor, že jestliže zákon
předpokládá, že doručenka obsahující požadované náležitosti, je veřejnou listinou, pak
v případě, že doručenka tyto náležitosti nemá, má soud povinnost jiným způsobem
zjistit, zda bylo doručeno v souladu se zákonem, což platí zejména při doručování
tzv. náhradním způsobem. 30 Skutečnost, že obsah doručenky stvrzující doručení
rozhodnutí soudu do vlastních rukou adresáta neodpovídá skutkovému vylíčení
okolností jeho faktického doručení doručujícím orgánem, jenž tento úkon provedl,
nemůže bez dalšího vést k závěru o vadném postupu při doručování. Soud totiž musí
své skutkové poznatky opřít o zásady vyjádřené v ustanovení § 132 a násl. o.s.ř.,
a pakliže není v daném případě možné pro jejich hodnocení využít zvláštní důkazní
hodnotu veřejné listiny ve smyslu § 134 o.s.ř., měl by soud učinit závěr o tom, zda byla
či nebyla adresátu písemnost účinně doručena. Z výše uvedeného tak, dle mého názoru,
vyplývá závěr, že samotný fakt, že doručenka nemá všechny v zákoně uvedené
náležitosti, nemusí automaticky znamenat neúčinnost doručení. V této souvislosti bych
však ještě odkázala na názor Nejvyššího soudu ČR obsažený v usnesení ze dne
28. 1. 2009, sp. zn. 21 Cdo 658/2008 (R 67/2010), v němž soud dospěl k závěru, že
„doručenka byla podle právní úpravy účinné do 30. 6. 2009 listinou, která má povahu
veřejné listiny; to platilo i tehdy, neměla-li doručenka všechny náležitosti, které podle
zákona musí obsahovat. Každý údaj, který byl (ve skutečnosti) na doručence uveden, se
považuje za pravdivý, nebyl-li dokázán opak. "Opak" ve smyslu ustanovení § 50f odst. 9
o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009 prokazoval (pomocí důkazních prostředků) ten,
kdo ho za řízení tvrdil, a nesl procesní odpovědnost (důkazní břemeno) za to, že nebyl
zjištěn.“

29

DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář,
1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s.362.
30
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 1998, sp. zn. 2 Cdon 1532/97, uveřejněné
v časopise Soudní judikatura č. 18/1998, pod poř. č. 127.
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1.1.3 Adresa pro doručování a následky s ní spojené
Adresa pro doručování byla jakožto zákonný termín do občanského soudního řádu
zavedena až tzv. souhrnnou novelou (zákon č. 7/2009 Sb.) a je upravena v ustanoveních
§ 46 – 46b o.s.ř. Pro účely občanského soudního řízení se adresou pro doručování
rozumí adresa, na kterou jsou soudem zasílány listiny, ať už v listinné či elektronické
podobě, přičemž s dodáním písemnosti na takovou adresu, popřípadě i jen
s (neúspěšným) pokusem o její dodání, je spojován účinek doručení písemnosti. V této
souvislosti je třeba poukázat na princip, z něhož vychází právní úprava doručování,
a sice že každý adresát je odpovědný za existenci adresy pro doručování a ochrany
vlastních zájmů, čemuž odpovídá povinnost zajistit si vyzvedávání písemností na této
adrese, a to bez ohledu na skutečnost, zda se na této adrese skutečně zdržuje či
nikoliv.31
Adresa pro doručování se odvíjí od způsobu doručování. Takto je při doručování
prostřednictvím veřejné datové sítě adresou pro doručování adresa datové schránky,
popř. elektronická adresa sdělená soudu adresátem a při doručování písemností
v listinné podobě může být adresou pro doručování jakékoliv místo, kde bude adresát
zastižen, nebo adresátem soudu sdělená adresa, na níž si přeje, aby mu bylo doručováno
(nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci). Z výše uvedeného je zřejmé, že zákon dává
adresátu možnost volby ohledně místa, kam mu mají být doručovány soudní písemnosti
(§ 46a o.s.ř.).

32

Tímto místem však může být pouze místo nacházející se na

území České republiky. Účastník řízení tak může učinit během konkrétního řízení
v rámci svého podání soudu nebo při jiném úkonu, například při jednání. K tomu, aby
soud doručoval písemnosti na jinou, než zákonnou doručovací adresu postačí již
samotné uvedení odlišné adresy v záhlaví podání určenému soudu a není tedy nutné,
aby účastník výslovně uváděl, že žádá, aby mu soud doručoval na jím zvolenou
doručovací adresu. Pro dané řízení se pak účastníkem sdělená adresa stává adresou pro
31

K tomu srov. DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář,
1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 304 – 305; Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 1.
2012, č.j. III. ÚS 3538/11-1; Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 32
Cdo 80/2012.
32
Zřízením služby označované jako dosílka u provozovatele poštovních služeb nemůže účastník řízení
dosáhnout shodné právní pozice jako podáním žádosti o doručování na adresu pro doručování, neboť
soudu nic nebrání, aby na obálku, jejímž obsahem je doručovaná písemnost, vyplnil poznámku
„nedosílat“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. 1 As 10/2010, Výběr NSS 1194/2010,
zdroj: Beck-online.cz).
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doručování. Soud však nevyhoví žádosti o doručování na zvolenou adresu, vylučuje-li
to zákon (například tehdy, je-li možné adresátu doručovat prostřednictvím veřejné
datové sítě do datové schránky – viz ustanovení § 45 odst. 2 o.s.ř.) nebo povaha věci.
Z povahy věci soud dle mého názoru nebude doručovat na adresátem zvolenou adresu
v případech, kdy se bude jednat například o osoby nacházející se toho času ve výkonu
trestu odnětí svobody, v ústavní péči apod., neboť u těchto osob je vyloučeno, aby si
přebíraly písemnosti jinde než právě na adrese zařízení, v němž se zdržují. Dále si lze
asi jen těžko představit, že by si jinou doručovací adresu zvolil orgán státní správy
(např. státní zastupitelství, obecní úřad atd.). Jestliže účastník soudu sdělil adresu, na níž
si přeje být obesílán a následně v průběhu řízení u něho dojde ke změně například
v důsledku přestěhování se nebo dočasného pobytu na jiné adrese, je povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit soudu, vůči němuž bude změna adresy pro
doručování účinná, jakmile se o ní dozví, tj. od oznámení ze strany účastníka (adresáta).
V případě, že by adresát opomněl změnu adresy soudu oznámit a tento mu
doručoval písemnosti na jím původně sdělenou adresu, a to i tehdy, kdyby se adresát
přestěhoval na adresu svého trvalého pobytu vedenou v informačním systému Centrální
evidence obyvatel (dále jen „CEO“), nemůže následně z tohoto důvodu dosáhnout
určení neúčinnosti takového doručení.
Pakliže soud z nějakého důvodu nedoručuje na elektronickou adresu pro
doručování ve smyslu ustanovení § 46 o.s.ř. ani na jinou adresu podle ustanovení § 46a
o.s.ř., je adresou pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení
nebo jeho zástupce adresa určená podle ustanovení § 46b písm. a) až n) o.s.ř. V této
souvislosti se budu z kapacitních důvodů blíže zabývat pouze adresou pro doručování
u fyzických osob, které nejsou podnikateli, neboť převážně s touto skupinou adresátů
soud komunikuje prostřednictvím soudních doručovatelů, a to z toho důvodu, že
nepodnikající fyzické osoby představují početnou skupinu adresátů, která zpravidla
nemá zřízenu datovou schránku, a zároveň si jen velmi zřídka 33 zvolí elektronickou
adresu, na níž by si přála doručovat soudní písemnosti.
Podle ustanovení § 46b písm. a) o.s.ř. je u fyzické osoby adresou pro doručování
adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být

33

Posuzováno dle mé vlastní zkušenosti při výkonu práce na pozici justiční čekatelky Krajského soudu
v Praze.
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doručovány písemnosti 34 a není-li taková adresa evidována, adresa trvalého pobytu
vedená podle zvláštního právního předpisu.35 V praxi to vypadá tak, že soudce dříve než
dá kanceláři pokyn k tomu, aby konkrétnímu adresátu (účastníku řízení) zaslala určitou
písemnost, zpravidla si dotyčnou osobu nejprve prolustruje v CEO, aby zjistil, zda zde
nemá pro účely doručování úředních písemností uvedenu jinou adresu, než adresu jejího
trvalého pobytu. A teprve není-li v CEO takový záznam o zvláštní doručovací adrese,
bude soud fyzické osobě, která nemá zřízenu datovou schránku, doručovat na adresu
jejího posledního (současného) trvalého pobytu, kterou zjistí rovněž z CEO.
Účelem doručení je dodání písemnosti do dispozice adresáta, a tedy jeho reálná
možnost seznámení se s obsahem písemnosti. S ohledem na uvedený účel doručení
písemností proto sdílím názor Svobody, 36 že pokud je soudu z jeho úřední činnosti
známa adresa skutečného pobytu adresáta nebo místa, kde je tento k zastižení a zároveň
bylo zjištěno, že na evidenční adrese trvalého pobytu se nezdržuje, resp. nepřebírá
poštu, není v souladu s účelem doručení, aby i přesto bylo soudem doručováno fikcí na
adresu dle CEO. Tento argument lze podpořit zněním ustanovení § 46a odst. 1 o.s.ř. Na
evidenční adresu by se tak dle mého názoru mělo doručovat až v okamžiku, kdy adresát
na místě soudem zjištěného skutečného pobytu písemnosti soudu (úmyslně) nepřebírá.
Shora uvedený názor je však v rozporu ustanovením § 46a odst. 1 o.s.ř., jak ho
vykládá Drápal, 37 který říká, že každému subjektu, jemuž je třeba v rámci občanského
soudního řízení doručovat, se postupem podle ustanovení § 46, § 46a, § 46b o.s.ř.
obligatorně stanoví adresa pro doručování, na kterou musí soud doručovat všechny
písemnosti s tím, že tak musí činit i v případech, kdy by se z úřední činnosti dozvěděl,
že k předání písemnosti nemůže dojít, neboť adresát se zdržuje na adrese odlišné od

34

Ustanovení § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 458/2011 Sb. V souladu s tímto
ustanovením má občan ČR právo žádat, aby v Centrální evidenci obyvatel byl veden údaj o adrese, na níž
mu mají být doručovány písemnosti, a to prostřednictvím ohlašovny v místě svého trvalého pobytu, které
tuto skutečnost ohlásí.
35
Ustanovení § 10 zákona o evidenci obyvatel; ustanovení § 77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění
zákona č. 101/2014 Sb.
36
SVOBODA, K.; SUK, M.; ZEMAN, P. Doručování v soudním řízení, 1. vyd. Praha : Linde Praha,
2009, s. 62; SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád.
Komentář, 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 182; ŠÍNOVÁ, R.; BARTONÍČKOVÁ, K.;
KŘIVÁČKOVÁ, J.; KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I. Doručování v civilním soudním řízení, 1. vyd. Praha :
Leges, 2009, s. 44.
37
DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář,
1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 303 – 304; viz také usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze
dne 30. 5. 2012, sp. zn. 32 Cdo 80/2012.

16

zákonné adresy pro doručování, byť by mu faktický pobyt adresáta byl znám. Na
povinnost soudu doručovat na povinnou (zákonnou) adresu pro doručování přitom nemá
vliv znění ustanovení § 46a odst. 1 o.s.ř., které připouští doručení adresátu i na jinou
adresu.
Adresa pro doručování je místem, kde dochází k jednostrannému předání
informací účastníkovi ze strany soudu. Doručování je jedním ze způsobů komunikace
soudu s účastníky řízení, přičemž tato komunikace bývá často nevyvážená v tom
smyslu, že zatímco soud je povinen s účastníky komunikovat a je pro účastníky vždy
dostupný, účastník bývá soudu nezřídka nedostupný tím, že si na adrese pro doručování
nepřebírá soudní písemnosti a soudce mnohdy neví, kam má doručovat tak, aby byl
naplněn primární účel doručení, kterým je seznámení adresáta s obsahem písemnosti. Ze
zákona však nelze dovodit povinnost účastníka přebírat soudní písemnosti, přesto jsou
s nemožností doručení účastníku soudní písemnost ex lege spojeny procesní následky.
Pokud se jedná o krátkodobou a zároveň účastníkem nezaviněnou nemožnost doručení,
občanský soudní řád dává účastníku možnost domáhat se vyslovení neúčinnosti
doručení (k tomu viz kapitola 1.1.7). S dlouhodobou nemožností doručení je pak
spojována fikce doručení, popřípadě ustanovení opatrovníka soudem ve smyslu
ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř. Ustanovení opatrovníka však musí předcházet šetření
soudu o tom, zda jsou splněny předpoklady tohoto postupu řízení. Používání institutu
ustanovení opatrovníka za účelem urychlení vyřízení věci je v rozporu s účelem jeho
zavedení do občanského soudního řádu, kterým je především hájit zájmy účastníka
řízení, a účastníku je tak odnímána možnost hájit svá práva a jednat před soudem, což je
porušením čl. 36 až 38 Listiny základních práv a svobod. Pokud však soud dojde
k závěru, že účastník je neznámého pobytu (například z následujících důvodů: účastník
se nezdržuje na adrese svého trvalého pobytu podle CEO ani na jiné soudu známé
adrese, příbuzným není znám jeho pobyt, nepracuje, nepobírá dávky, není uchazečem
o zaměstnání atp.), je povinen ve smyslu § 29 odst. 3 o.s.ř. takovému účastníku
opatrovníka ustanovit, a to bez ohledu na skutečnost, že účastníku lze doručit písemnost
soudu podle ustanovení § 46b písm. a) o.s.ř.38
Z usnesení

Krajského

soudu

v Ostravě

ze

dne

16.

9.

2009,

sp. zn. 71 Co 254/2009, jakož i z usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 6. 2012,
38

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 9. 2009, sp. zn. 71 Co 254/2009 (Rc 47/2010), zdroj:
Beck-online.cz.
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sp. zn. 11 Co 397/2012 vyplývá teze, že ustanovení o doručování obsažená v § 45
a násl. o.s.ř. a ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř. na sobě nejsou navzájem závislá, když řádné
doručení písemnosti nelze směšovat s právem každého účastníka jednat před soudem
a chránit své zájmy, z čehož lze dovodit, že samotná skutečnost, že adresátovi
písemnosti je možné doručit fikcí na adresu podle § 46b písm. a) o.s.ř., nevylučuje bez
dalšího postupem soudu takové osobě, jejíž faktický pobyt není soudu znám, ustanovit
opatrovníka k ochraně jejích zájmů. Krajský soud v Plzni zastává názor, že funkce
opatrovníka nemá sloužit k zjednodušení činnosti soudu tím, že nepřítomnému
účastníku bude kam doručovat, ale byla vytvořena za účelem náležité obhajoby zájmů
tohoto účastníka obdobně, jak by to byl povinen činit zástupce účastníka na základě
procesní plné moci. Fikci doručení tedy není na místě využít tehdy, kdy již ze samotné
žaloby vyplývá, že vůči nároku požadovaného žalobcem lze uplatnit konkrétní procesní
obranu, kterou může být například typicky námitka promlčení. V takových případech je
pak potřeba ustanovení opatrovníka ve smyslu § 29 odst. 3 o.s.ř. natolik významná
a důležitá z hlediska procesního úspěchu ve věci, že je podle Krajského soudu v Plzni
nutné tohoto institutu využít.39 Svoboda40 se staví odmítavě k závěrům Krajského soudu
v Ostravě ze dne 16. 9. 2009, sp. zn. 71 Co 254/2009 (Rc 47/2010) o tom, že žádný
soudce se nemůže spokojit s tím, že účastníku, který je neznámého pobytu, doručí fikcí,
aniž by mu zároveň ustanovil opatrovníka jako osobě neznámého pobytu ve smyslu
ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř., když kritizuje uveřejnění citovaného rozhodnutí ve Sbírce
rozhodnutí a stanovisek (v tzv. „zelené“ sbírce). Poukazuje přitom na skutečnost, že
institut fikce doručení na evidenční adresu účastníka se následkem aktuálního
stanoviska Nejvyššího soudu (podporujícího názor Krajského soudu v Ostravě) stal bez
současného ustanovení opatrovníka podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř. prakticky
nepoužitelným. Tvrdí, že Krajský soud v Ostravě dostatečně nezohlednil fakt, že civilní
proces v ČR již od novely provedené zákonem č. 171/1993 Sb. není ovládán zásadou
materiálního řízení, pročež soud nemůže účastníkům spravedlnost „vnucovat“. Dle
Svobody není pravda, že by účastníku, který se svým zaviněným jednáním zbavil
možnosti hájit své zájmy před soudem, bylo třeba zajišťovat právní pomoc či

39

SVOBODA, K. Kdy se spokojit s doručením fikcí a kdy osobě neznámého pobytu ustanovit opatrovníka
podle § 29 odst. 3 OSŘ. Soudní rozhledy. 2013, č. 2, s. 57 – 58; usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne
19. 6. 2012, sp. zn. 11 Co 397/2012.
40
SVOBODA, K. Doručování na rozcestí. Právní rozhledy. 2010, č. 3, s. 107.
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ochranu. Po novelách občanského soudního řádu provedených zákony č. 171/1993 Sb.,
č. 30/2000 Sb., č. 7/2009 Sb. je dle jeho názoru zřejmé, že každý účastník
občanskoprávního sporu je oprávněn a povinen své zájmy hájit v první řadě sám.
Předpokladem je, aby účastník byl pro soud dosažitelný. A proto existuje-li zákonem
stanovená adresa pro doručování, s níž může účastník civilního sporu disponovat (měnit
ji podle aktuálního místa svého pobytu), je možné na něho přenést odpovědnost za
výsledek doručování, neboť velmi častou příčinou, proč nelze účastníku písemnost
doručit na jeho evidenční adresu, bývá skutečnost, že se doručování soudních
písemností záměrně vyhýbá. Svoboda proto dospívá k závěru, že v okamžiku, kdy je
zjevné, že účastník se úmyslně zdržuje na pro soud neznámém místě, lze jen stěží mít za
to, že doručováním fikcí na adresu jeho pobytu soud porušuje právo tohoto účastníka na
spravedlivý proces. Svoboda uzavírá, že výklad doručování v souladu se shora
citovanými rozhodnutími práva účastníka neznámého pobytu ve srovnání s dikcí zákona
neoslabuje, ale naopak posiluje, to však na úkor rychlosti řízení a v rozporu s cílem
autorů tzv. souhrnné novely občanského soudního řádu.
Shora uvedený názor podporuje také Šoljaková,41 která poukazuje na skutečnost,
že pokud bychom přistoupili na interpretaci zvolenou v citovaném rozhodnutí
Krajského soudu v Ostravě, nastal by další zásadní problém, a to v případech, kdy by
soud byl ve svém pátrání po skutečném pobytu účastníka (odlišném od evidenční
adresy) úspěšný, avšak tento účastník by si na této adrese přesto poštu nepřebíral
a zároveň by neodmítl přijetí písemnosti. V takovém případě by soud i nadále měl
povinnost doručovat na stanovenou zákonnou adresu, neboť pouze s ní mohou být
spojeny následky fikce doručení. Nabízí se tedy otázka, jak řešit případy, kdy je
účastník „vypátrán“, jestliže tento přebírání zásilek na jiné než doručovací adrese
bojkotuje. Měl by soud v takovém případě snad ustanovit opatrovníka? Takový závěr je
sice absurdní, avšak při akceptaci výkladu o.s.ř. dle kritizovaných rozhodnutí by
teoreticky mohl nastat.
Jak patrno, zmíněné rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě vychází
z vyhledávací povinnosti soudu a z toho vyplývající teze, že i řádně obeslanému
účastníku řízení neznámého pobytu, musí být zajištěna ochrana jeho zájmů a základních
41

ŠOLJAKOVÁ, I. „Odbřemenila“ skutečně novela doručování v civilním procesu soudy, nebo je
naopak ještě více zatížila? Právní rozhledy. 2010, č. 5, s. 177.
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práv institutem opatrovníka. Mám za to, že při takovém výkladu občanského soudního
řádu by souhrnná novela v oblasti doručování byla nadbytečná, nepřinesla-li by přímo
zhoršení do té doby účinného právního stavu. Tento závěr dovozuji z toho, že zatímco
dříve stačilo doručit písemnost opatrovníkovi, v současnosti by vedle toho navíc soudu
plynula povinnost doručovat i samotnému účastníku, jehož pobyt není znám, kromě
vyvěšení písemnosti na úřední desce ještě na poslední známou doručovací adresu. Dle
mého názoru jsou tedy závěry obsažené v usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne
16. 9. 2009, sp. zn. 71 Co 254/2009, jakož i v usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne
19. 6. 2012, sp. zn. 11 Co 397/2012 nesprávné a mám za to, že je třeba dát za pravdu
názoru, který vyjádřili Svoboda a Šoljaková, protože kdyby soudy měly postupovat
důsledně podle shora citovaných rozhodnutí, znamenalo by to nadstandardní péči soudu
o práva účastníka, a tím také zvýšenou zátěž, která by tak byla na soudy kladena,
přičemž by rozhodně nebyl dodržen základní cíl novely, kterým mělo být
„odbřemenění“ soudů.
Nové světlo do shora nastíněné problematiky přinesl až Ústavní soud,42 který
uzavřel, že „je zjevné, že nová úprava doručování (…) nezasahuje do ústavně
chráněných práv, vyjádřených zejména v článku 38 odst. 2 Listiny. Nová právní úprava
sleduje zrychlení řízení a automaticky nikoho nevylučuje z účasti na řízení, jen vyvíjí
tlak na každého, kdo by mohl být účastníkem řízení, aby si vytvořil pro tento případ
podmínky k řádnému doručování. V ustanovení § 50d o.s.ř. obsahuje obranu proti
excesům, k nimž může při takto upraveném doručení dojít.“
Na závěr této podkapitoly se chci zmínit ještě o právu osoby zvolit si status
ukončeného pobytu občana, neboť tuto možnost považuji za poměrně zvláštní, a když
jsem při lustraci osoby v systému CEO na tento status poprvé narazila, musela jsem
řešit otázku, kam takovému žalovanému doručit žalobu a výzvu k vyjádření. Jedná se
o situaci, kdy osoba je sice občanem České republiky, ale má ukončený pobyt v České
republice, což v podstatě znamená, že nemá adresu pro doručování ve smyslu
ustanovení § 46b písm. a) o.s.ř. Zákon o evidenci obyvatel, upravuje tuto problematiku
v ustanovení § 10 odst. 12, který nám však říká pouze tolik, že občan v případě, že se
rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, je povinen sdělit tuto
skutečnost ohlašovně dle místa svého dosavadního trvalého pobytu, a to písemnou
42

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. II. ÚS 1308/10 (Výběr ÚS 1847/2010).
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formou dle požadavků tam uvedených. Judikatura v tomto ohledu mlčí, a proto dle
mého názoru v obdobných případech nezbývá než vycházet ze zásady, že adresát je
odpovědný za existenci své adresy pro doručování a v souvislosti s tím by měl také nést
následky svého rozhodnutí spočívajícího v ukončení pobytu v České republice.
Nicméně jestliže občan ČR ukončí pobyt a současně nenahlásí příslušné ohlašovně
adresu pro doručování, případně takovou „náhradní“ adresu neoznámí soudu, bude pro
soud zpravidla velmi obtížné, ne-li nemožné tuto zjistit, neboť lze předpokládat, že
fyzická osoba, která ukončila pobyt v České republice, se zde již ani nepracuje
a nepobírá zde dávky státní sociální podpory ani sociální péče. Zbývá ještě možnost
obrátit se na její rodinné příslušníky s dotazem, zda jim je znám současný pobyt
účastníka (adresáta), tito ale často buď soudu neodpoví vůbec, nebo opakovaně sdělují,
že jim o pobytu dotyčné osoby není nic známo, neboť ji sami již několik let neviděli
apod. A proto nebude-li pátrání po pobytu dotčené osoby úspěšné, přestože soud
vyvinul alespoň základní úsilí k tomu, aby se jejího skutečného pobytu dopátral, mám
za to, že se jedná o situaci, kdy je namístě ustanovit účastníku opatrovníka ve smyslu
ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř., neboť je splněna podmínka bezvýslednosti opatření
učiněných ke zjištění doručovací adresy. Dle mého názoru tak nelze akceptovat přístup,
dle něhož by soud měl doručovat písemnosti účastníku s ukončeným pobytem občana
(a tudíž neznámého pobytu) na adresu podle ustanovení § 46b písm. a) o.s.ř. Domnívám
se totiž, že v opačném případě by zde skutečně mohlo dojít k porušení práva na
spravedlivý proces, neboť osoba s ukončeným pobytem občana nemá žádnou
doručovací adresu na území ČR.

1.1.4 Doručování do vlastních rukou
Občanský soudní řád v platném znění rozlišuje v zásadě dva druhy doručování,
a to tzv. doručování obyčejné (doručování jiných písemností podle § 50 o.s.ř.; viz
kapitola 1.1.5) a doručování do vlastních rukou (ustanovení § 49 o.s.ř.). U doručování
do vlastních rukou se pak rozlišuje mezi doručením s možností náhradního doručení
a bez možnosti náhradního doručení. Za doručení do vlastních rukou se podle § 49 odst.
6 o.s.ř. považuje také doručení prostřednictvím veřejné datové sítě. Do vlastních rukou
se doručuje, stanoví-li tak pro konkrétní písemnosti zákon nebo v případech, kdy tak
nařídí předseda senátu.
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Rozhodne-li předseda senátu, že písemnost je třeba doručit do vlastních rukou,
dá pokyn kanceláři soudu, nechť písemnost vypraví v obálce typu I., resp. typu II. (je-li
vyloučeno náhradní doručení).43 Jestliže se doručuje do vlastních rukou adresáta typem
I., uplatní se postup stanovený v § 49 odst. 1 až 4 o.s.ř., tzn., že doručující orgán buď
adresáta nebo jiného v úvahu přicházejícího příjemce (§ 50a o.s.ř.) zastihne a písemnost
mu po prokázání totožnosti a podpisu vyplněné doručenky (celá přední strana obálky)
předá, přičemž doručenku z obálky odtrhne a následně dodá zpět soudu. Anebo žádnou
osobu oprávněnou k převzetí písemnosti na adrese pro doručování nezastihne a zanechá
na tomto místě vhodným způsobem44 písemnou výzvu k vyzvednutí písemnosti (vyplní
levou část doručenky a současně i zadní část obálky včetně výzvy a poučení, které
zanechá na místě doručení) a písemnost uloží. Nebyl-li adresát doručujícím orgánem
zastižen a na místě doručování nelze zanechat výzvu, vrátí doručující orgán písemnost
odesílajícímu soudu, přičemž na obálce vyznačí datum, kdy adresát nebyl zastižen.45
V takovém případě je nutné, aby výzva k vyzvednutí příslušné písemnosti byla

43

Vzory obálek jsou upraveny v instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. září 2011, č. j. 145/2011OD-ST, kterou se vydávají vzory obálek pro doručování písemností soudů a státních zastupitelství,
potvrzení o přijetí, vzory výzvy a sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudu a státního zastupitelství,
č. 24/2011 Sb. instrukcí a sdělení. Tímto interním předpisem byly stanoveny nové vzory obálek, které
jsou nyní všechny opatřeny zeleným pruhem odstínu Pantone 382 a jsou označeny typ I., typ II., typ III.
Detailní popis a specifikaci jednotlivých typů obálek pak upravuje zvlášť pro doručování písemností
soudů a pro doručování písemností státních zastupitelství příloha č. 2 citované instrukce; příloha č. 1
obsahuje přesnou grafickou podobu přední i zadní strany jednotlivých typů obálek.
44
Vhodným způsobem zanechání výzvy se v praxi rozumí v první řadě domovní schránka (ve smyslu
sdělení č. 20/2005 Českého telekomunikačního úřadu je za domovní schránku považována schránka
označená jménem a příjmením adresáta, popř. alespoň příjmením shodným s příjmením adresáta,
u právnické osoby pak názvem adresáta, a není-li takové schránky, pak schránka, u níž lze vzhledem
k okolnostem předpokládat, že ji zřídil adresát) nebo jiná adresátem užívaná schránka (např. schránka
upřesněná adresátem písemnosti, kdy tento soudu např. sdělí, že si přeje, aby mu bylo doručováno do
domovní schránky bratra, souseda apod.). Časté jsou ale případy, kdy se na adrese pro doručování
nenachází schránka a tehdy je na doručovateli, jak se s touto situací vypořádá. Stává se, že doručovaná
písemnost je doručujícím orgánem vrácena soudu s poznámkou doručovatele, že adresát nemá schránku.
Avšak zákonná dikce dle mého názoru dává prostor k zanechání výzvy i mimo schránku adresáta, kdy je
možné výzvu zanechat např. na nástěnce nacházející se ve společných prostorách v přízemí bytového
domu, připevnit na vchodové dveře, dvířka či vrata u plotu apod.
45
V souvislosti s problematikou nemožnosti zanechání výzvy na tzv. ohlašovnách, tj. obecních úřadech,
kde mají některé osoby nahlášen trvalý pobyt (přímo na adrese příslušné ohlašovny), přičemž se jedná
o osoby, které tak činí záměrně, aby utajily adresu jejich skutečného pobytu, dne 17. 6. 2015 prošel
prvním čtením v Poslanecké sněmovně PČR vládní návrh novely zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech. Navrhovaná novela (sněmovní tisk 498/0) si klade za cíl zefektivnění procesního řízení
umožněním použití fikce doručení právě u těchto osob majících trvalý pobyt v sídle ohlašovny.
Konkrétně je mj. navrhováno zavedení povinnosti ohlašoven zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit
oznámení o uložení zásilky a výzvu s příslušným poučením. Vedle toho by také mělo dojít k zavedení
správních poplatků za podání návrhu na zrušení údaje trvalého pobytu, jakož i za ohlášení ukončení
trvalého pobytu na území ČR (Právní zpravodaj, PZ 172/2015, dostupný na Beck-online.cz).
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vyvěšena na úřední desce odesílajícího soudu, pokud by se tak nestalo, nemohla by být
písemnost považována za účinně doručenou, neboť její adresát by neměl objektivní
možnost se s písemností seznámit. Je zřejmé, že v praxi se ve většině případů adresát,
kterému se nepodařilo zanechat výzvu na adrese pro doručování, s písemností fakticky
ani neseznámí, tato skutečnost však nebrání tomu, aby písemnost byla považována za
doručenou a mohly tak nastat účinky s tím spojené v závislosti na druhu doručované
písemnosti, což bylo konečně záměrem zákonodárce, aby nebylo mařeno či minimálně
komplikováno a prodlužováno soudní řízení z důvodu záměrného skrývání se a absence
součinnosti ze strany účastníků řízení při doručování soudních písemností. Ode dne, kdy
byla písemnost připravena k vyzvednutí, tj. ode dne uložení písemnosti,46 pak začíná
adresátu běžet desetidenní lhůta k vyzvednutí uložené písemnosti, přičemž uplynutím
této lhůty, resp. jejím posledním dnem, se písemnost považuje za doručenou. Ke
zvýšení šance, že se adresát s písemností seznámí alespoň dodatečně, tedy po marném
uplynutí úložní doby, slouží institut vhození do schránky, kdy písemnost je sice již
považována za doručenou náhradním způsobem (fikcí), avšak adresátu je tím
poskytována možnost dodatečné reakce na takto doručenou písemnost. Vhození do
schránky však nemá již žádné právní účinky. Jestliže však adresát nemá domovní či
jinou schránku, kam by bylo možné písemnost posléze vhodit, vrátí doručující orgán
písemnost soudu, který následně vyvěsí na úřední desce, tentokrát již ne výzvu, ale
sdělení o tom, že je možné si písemnost vyzvednout u soudu. Sdělení o doručení
písemnosti se vyvěsí na úřední desce na dobu 30 dnů, to však nic nemění na skutečnosti,
že písemnost se považuje za doručenou již uplynutím úložní doby (10 dní). V případě,
že v místě doručování není možné zanechat výzvu, vyvěsí se výzva na úřední desce
soudu, jak již bylo zmíněno výše, avšak po marném uplynutí desetidenní lhůty
k vyzvednutí písemnosti, kdy písemnost zůstává u soudu, nevyvěšuje se následně již
sdělení o doručení písemnosti ani žádná výzva či oznámení. Ve spise by se však
u konkrétní závady (nevyzvednuté obálky obsahující písemnost soudu) měla nacházet
46

Ustanovení § 49 odst. 3 o.s.ř. stanoví, že písemnost se ukládá buď v provozovně provozovatele
poštovních služeb, jestliže se doručuje jeho prostřednictvím, nebo u soudu, jemuž byla písemnost vrácena
z důvodu nemožnosti zanechat výzvu, a konečně lze písemnost uložit také u okresního soudu, v jehož
obvodu se nachází místo doručení, a to v ostatních případech. Tento případ může nastat např. tehdy, když
soud doručuje prostřednictvím orgánu justiční stráže kupříkladu v rámci vyřizování civilního dožádání,
jehož obsahem je doručení písemnosti adresátu, který se podle jeho informací zdržuje v obvodu
dožádaného soudu, přičemž adresát není orgánem justiční stráže na sdělené adrese zastižen. Pak se na této
adrese zanechá vhodným způsobem výzva k vyzvednutí písemnosti u okresního soudu, v jehož obvodu se
nachází místo doručení.
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vždy buď výzva k vyzvednutí písemnosti (§ 49 odst. 2 o.s.ř.), nebo sdělení ve smyslu
ustanovení § 49 odst. 4 o.s.ř., nikoliv tedy obě oznámení současně, neboť v takovém
případě by byla jedna a táž zásilka doručena dvěma způsoby, což je nepřípustné.
Předseda senátu může vyloučit vhození písemnosti do schránky, přestože je doručováno
typem I. Typicky tomu tak bude za situace, kdy je zde předpoklad, že by s doručovanou
písemností mohla disponovat osoba s protichůdnými zájmy (např. manžel adresáta při
rozvodovém řízení, účastník sporu o dědické právo užívající tutéž schránku jako
protistrana sporu apod.). Typem I. se doručuje typicky žaloba či usnesení o zahájení
řízení, předvolání k jednání, rozsudek a další zákonem stanovené písemnosti.
Možnost náhradního doručení je ze zákona vyloučena při doručování
kvalifikované výzvy podle § 114b o.s.ř., předvolání účastníků a jejich zástupců
k přípravnému jednání podle § 114c o.s.ř. (v těchto dvou případech to však neplatí, je-li
doručováno prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky), dále pak při
doručování platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, evropského
platebního rozkazu a od 1. 1. 2014 také směnečného a šekového platebního rozkazu.47
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních pak náhradní doručení vylučuje
při doručování usnesení vydaného podle § 163 ZŘS v případě uvedeném v § 164 odst. 1
ZŘS a v dalších případech, u nichž to nařídí předseda senátu.48 Rozdíl oproti doručování
typem I. spočívá v tom, že po marném uplynutí úložní doby doručující orgán písemnost
nevhodí do schránky adresáta, ale vrátí ji zpět odesílajícímu soudu, přičemž se zde
neuplatní fikce doručení, takže písemnost není považována za doručenou a soud má pak
dvě možnosti, buď musí zapátrat po jiné adrese pro doručování, na níž by se mohl
pokusit písemnost doručit znovu, má-li předseda senátu za to, že doručení bude
tentokrát úspěšné, anebo soud může zvolit jiný procesní postup, v jehož rámci lze využít
institutu fikce doručení (např. nařídí „obyčejné“ první jednání ve věci, nepodařilo-li se
doručit do vlastních rukou účastníka předvolání k přípravnému jednání; poté, co se
nepodaří doručit platební rozkaz do vlastních rukou účastníka a po zrušení takového
platebního rozkazu, doručí účastníku předvolání k prvnímu jednání ve věci, které již
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Občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2013, připouštěl doručení směnečného (šekového) rozkazu
fikcí, na rozdíl od klasického platebního rozkazu, přičemž tento fakt nebyl zpochybněn ani ze strany
Ústavního soudu (srov. usnesení sp. zn. III. ÚS 3525/11 ze dne 13. 9. 2012; zdroj:
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=76059&pos=1&cnt=1&typ=result)
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SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1.
vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 191.
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fikcí doručit lze).49
Fikce doručení vedle vyloučení náhradního doručení ex lege nemůže nastat ani
v některých případech občanským soudním řádem výslovně nepředpokládaných. Jedná
se v podstatě o dohody mezi konkrétním subjektem a provozovatelem poštovních služeb
(držitelem poštovní licence), které fikci doručení ve svých důsledcích vylučují. Tak je
tomu u České pošty, s.p., jejíž podmínky jsou totiž v některých ohledech v rozporu
s postupem stanoveným v o.s.ř. pro doručování soudních zásilek. V první řadě do této
kategorie patří tzv. „výhrada odnosu zásilek,“ která spočívá v tom, že pošta bude
konkrétní osobě, která o zřízení této služby požádala, vybrané zásilky ukládat bez
pokusu o doručení s tím, že v případě, kdy si adresát písemnost osobně v zákonné
úložní době nepřevezme, soudu se pak vrátí zásilka jako nedoručená. Další takovou
službou poskytovanou Českou poštou je tzv. „dosílka“ neboli „změna místa dodání pro
všechny došlé zásilky“. Problém při zřízení těchto služeb spočívá v tom, že občanský
soudní řád nepočítá s možností zaslání písemnosti na adresu odlišnou od adresy
uvedené na doručence při předání k doručení. Avšak v případě dosílky lze účinky
vyloučení náhradního doručení zvrátit, a to jednoduše tak, že soud může dát pokyn
České poště, aby předmětnou zásilku nedosílala, což pošta musí respektovat a fikce
doručení může nastat. V praxi pak činí problémy také služba nazvaná P. O. Box (Post
Office Box). Jedná se o službu spočívající v osobním vyzvedávání zásilek na poště
v uzamykatelné přihrádce umístěné na poště. I zde je dle Vrchního soudu v Praze třeba
vycházet z toho, že fikce doručení je vyloučena. Vrchní soud totiž ve svém usnesení ze
dne 27. 11. 2002, sp. zn. 5 Cmo 343/2002 (R 66/2003), dospěl k závěru, že „je-li třeba
pro řízení dokladu o doručení písemnosti, nelze soudní písemnost adresovat do
dodávací schránky (do tzv. P.O. BOXu); jestliže tak soud přesto učiní, je náhradní
doručení této písemnosti vyloučeno.“ Nejvyšší soud pak ve svém usnesení ze dne
15. 4. 2008, sp. zn. 20 Cdo 5250/2007 (publ. pod č. C 6006) tento názor potvrdil, když
řekl, že „(…) uložení zásilky určené do vlastních rukou adresáta do předplacené
poštovní přihrádky (schránky) umístěné na poště (tzv. P. O. Boxu) nesplňuje podmínky
pro náhradní doručení zásilky.“ Nutno uvést, že k problematice P. O. Boxu se postavil
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SVOBODA, K.; SUK, M.; ZEMAN, P. Doručování v soudním řízení, 1. vyd. Praha : Linde Praha,
2009, s. 31.
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odlišně Nejvyšší správní soud ČR, 50 který zastává stanovisko, že „(…) pokud je
skutečným účelem zřízení P. O. Boxu doručování písemnosti zjednodušit, a nikoli
doručení v konečném důsledku zmařit, lze uvažovat, nakolik je takový postup pro
adresáta v praxi nevýhodnější oproti situaci, kdy jej poštovní doručovatel na
doručovací adrese nezastihne a musí i v takovém případě zanechat oznámení vložením
do domovní schránky. Argument větší pravděpodobnosti, že se adresát o uložení zásilky
skutečně dozví, pokud je vložena do domovní schránky namísto poštovní přihrádky,
neobstojí, protože je možné, že poštovní přihrádka byla zřízena právě pro zajištění lepší
dostupnosti poštovní přihrádky namísto domovní schránky, zejména pokud se adresát
v místě doručování nezdržuje. V případě, že má adresát poštovní zásilky zřízenu
poštovní službu „doručování do poštovní přihrádky“ (tzv. P. O. Box), lze tedy P. O. Box
považovat za „jiné vhodné místo“, kam lze vložit oznámení o neúspěšném doručení
písemnosti dle § 23 odst. 4 správního řádu z roku 2004.“

1.1.5 Doručování jiných písemností
Písemnosti, u nichž zákon výslovně nestanoví, že mají být doručeny do vlastních
rukou ani tak nenařídí předseda senátu, se doručují „obyčejně“. Tomuto typu
doručování ve smyslu § 50 o.s.ř. pak odpovídá obálka typu III. Pokud doručovatel
adresáta písemnosti zastihne, postupuje tak, že mu písemnost po podpisu doručenky
předá a doručenku odtrženou od obálky doručí odesílajícímu soudu. Tento postup se
tedy nijak neliší od doručování do vlastních rukou adresáta. Jiná je situace, když
doručovatel adresáta nezastihne, zde se pak postup liší podle toho, zda má adresát
zřízenu domovní nebo jinou jím užívanou schránku či nikoliv. Má-li schránku,
doručovatel vyplní levou část doručenky, kterou opět odtrhne a písemnost vhodí do
schránky. Tímto okamžikem se písemnost považuje za doručenou, přičemž datum
vhození doručovatel vyznačí na písemnosti i na doručence. V případě, že adresát
schránku nemá, nelze tedy písemnost doručit vhozením do schránky, a proto se na
vhodném místě o tom zanechá pouze písemné oznámení51 a písemnost doručující orgán
vrátí soudu. Soud následně vyvěsí písemnost na úřední desce, odkud ji sejme po
uplynutí 30 dnů, za doručenou se však písemnost považuje již desátým dnem od data
50

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 31. 10. 2011, sp. zn. 8 As 16/2011 (2486/2012 Sb.
NSS).
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Oznámení musí splňovat náležitosti stanovené v § 50i o.s.ř.
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vyvěšení. Tento postup se uplatní i tehdy, pokud na místě doručování nelze zanechat
oznámení. Před souhrnnou novelou o.s.ř. výslovně připouštěl možnost doručit jiné
písemnosti také tím způsobem, že namísto adresáta mohla převzít písemnost jiná osoba,
která adresáta zná a souhlasí s tím, že mu písemnost odevzdá. V současné době o.s.ř. již
tuto možnost výslovně neupravuje, z čehož lze usuzovat na to, že zákonodárce tak učinil
záměrně, a takto již po novele doručovat možné není.

1.1.6 Odepření přijetí písemnosti
O odepření přijetí písemnosti hovoříme tehdy, když adresát nebo příjemce
písemnosti odmítne doručovanou písemnost převzít nebo na výzvu doručujícího orgánu
neprokáže svou totožnost, popřípadě mu neposkytne součinnost nezbytnou k řádnému
doručení písemnosti (ustanovení § 50c odst. 1, odst. 2 o.s.ř.). Odepře-li adresát
(příjemce) bezdůvodně přijmout doručovanou písemnost a zmaří tak možnost jejího
řádného doručení, má se za to, že písemnost byla doručena dnem, kdy její přijetí bylo
adresátem, resp. příjemcem, odepřeno. V takovém případě tedy nastává fikce doručení,
a to za předpokladu, že adresát byl ze strany doručujícího orgánu o tomto následku
odepření přijetí písemnosti poučen; poučení může být dáno ústně nebo písemně s tím,
že údaj o tom, jakým způsobem byl adresát poučen a zda, případně čím bylo odepření
přijetí písemnosti odůvodněno nebo v jakém jednání adresáta spočívalo, musí být
doručovatelem zaznamenán na doručence. Doručující orgán by měl učinit záznam tím
způsobem, že popíše skutek, který se v místě pro doručování odehrál, a nikoliv uvádět
na doručence pouhý údaj o tom, že adresát odmítl přijetí písemnosti, neboť takové
sdělení se již rovná právnímu hodnocení situace ze strany doručujícího orgánu, které
přísluší soudu. Údaj, že přijetí písemnosti bylo adresátem odepřeno, je proto
nedostatečný, když předjímá právní posouzení daného jednání soudem. Písemné
poučení v případě, kdy jej nelze předat přímo adresátovi (například tehdy, když odmítá
přijmout kromě doručované písemnosti také poučení), zanechá doručující orgán
(obdobně jako je tomu u výzvy k vyzvednutí písemnosti určené do vlastních rukou
adresáta) v domovní schránce adresáta nebo v jiné jím užívané schránce, případně na
jiném vhodném místě (dále jen „schránka“). Poučuje-li doručující orgán o právu odepřít
písemnost a o následcích s tím spojených příjemce písemnosti, který zároveň není
adresátem dané písemnosti, musí být poučení vždy písemné, přičemž pokud není možné
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příjemci písemné poučení předat, zanechá se ve schránce adresáta, nikoliv příjemce. Je
tomu tak proto, že odepření přijetí písemnosti ze strany příjemce, tj. osoby oprávněné
přijmout písemnost za adresáta, má stejné právní následky, jako kdyby tak učinil sám
adresát.
Odepření přijetí písemnosti může spočívat stejně tak v komisivním, jako
v omisivním jednání adresáta. Příkladem komisivního jednání může být výslovné
prohlášení adresáta vůči doručujícímu orgánu o tom, že písemnost nepřevezme,
tj. výslovný projev vůle, nebo takové jednání ze strany adresáta, kterým dává svoji vůli
nepřijmout písemnost najevo konkludentně, tedy chová se tak, že svým jednáním
fakticky znemožňuje doručení písemnosti (například zavře před doručovatelem dveře,
odejde z místa doručování bez poskytnutí součinnosti nutné k doručení). Jedná-li
adresát, popř. příjemce písemnosti tak, že doručujícímu orgánu znemožní doručení
písemnosti například tím, že nepřevezme písemnost a nepodepíše doručenku nebo
neprokáže doručujícímu orgánu na výzvu svoji totožnost (adresát se chová pasivně),
půjde o odepření přijetí písemnosti na základě omisivního jednání. Avšak názory se
v literatuře různí, pokud jde o zavinění odepření přijetí písemnosti. Například Drápal52
zastává názor, že odepřít přijmout písemnost lze jak úmyslně, kupříkladu tím, že se
adresát či osoba oprávněná za něj písemnost převzít neprokáže na výzvu doručujícího
orgánu průkazem totožnosti, předstírá, že jej doručující orgán v místě doručování
nezastihl, požaduje otevření obálky s doručovanou písemností ještě před jejím
převzetím či jiným způsobem maří zákonné doručení písemnosti; tak i odmítnutím
součinnosti nezbytné k řádnému doručení písemnosti z nedbalosti. Naproti tomu
Svoboda53 tvrdí, že zavinění ve formě nedbalosti v případě odepření přijetí písemnosti
možné není. Toto své tvrzení opírá o znění zákona, když podle něj slovní spojení
„odepře-li adresát přijmout písemnost“ vyjadřuje úmyslné jednání spočívající v konání
či opomenutí adresáta, které směřuje ke zmaření doručení písemnosti. Vzhledem
k všeobecně používané definici zavinění,54 kdy je úmysl přímý vykládán tak, že osoba
52
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svým jednáním chtěla způsobit určité následky, úmysl nepřímý tak, že osoba je
s určitými následky svého jednání alespoň srozuměna, zatímco nedbalost je v obou
formách (vědomá i nevědomá) koncipována tak, že jde v podstatě o porušení náležité
opatrnosti, kdy osoba buď o následcích svého jednání věděla, ale bez přiměřených
důvodů spoléhala, že je nezpůsobí, anebo vzhledem k okolnostem a k svým osobním
poměrům to vědět měla a mohla, se přikláním k názoru, že odepřít či odmítnout přijetí
písemnosti lze pouze za předpokladu, že adresát, popř. příjemce písemnosti jedná
alespoň v úmyslu nepřímém, neboť mám za to, že dotyčná osoba musí být
přinejmenším srozuměna (viz povinnost doručujícího orgánu poučit příjemce o odepření
přijetí písemnosti a o následcích s tím spojených) s tím, že když písemnost nepřevezme,
vystavuje se tím sankci za toto své jednání v podobě fikce doručení.
Odepřít přijetí písemnosti může buď sám adresát písemnosti, nebo příjemce
písemnosti, tj. osoba k tomuto jednání oprávněná.55 Jiná osoba tak učinit za adresáta
písemnosti nemůže, a proto nemůže jít o odepření přijetí písemnost v případě, kdy
písemnost odmítne převzít či neposkytne doručujícímu orgánu součinnost osoba, která
tvrdí, že není adresátem ani příjemcem písemnosti. Pokud tuto skutečnost prokáže,
v ideálním případě předložením průkazu totožnosti doručujícímu orgánu, anebo
doručovatel adresáta písemnosti osobně zná, a tudíž sám zjistí, že se jedná o osobu od
něj odlišnou, o odepření přijetí písemnosti zde nemůže být řeč. Avšak za situace, kdy se
dotyčná osoba neprokáže platným průkazem totožnosti ani se nejedná o případ, kdy
doručující orgán adresáta zná, měl by provést šetření v místě doručování směřující ke
zjištění, zda se skutečně nejedná o osobu adresáta či příjemce písemnosti. Neučiní-li
takové opatření, může dojít ke zmaření fikce doručení ve smyslu ustanovení § 50c o.s.ř.
Na druhou stranu je však nutné přihlédnout k okolnostem konkrétního případu, protože
šetření na místě nemusí být vždy otázka několika málo minut (například dotazy
směřující na sousedy potencionálního adresáta), ale může trvat mnohem déle (například
dotaz na příslušný obecní úřad). Během této doby pak může dojít k tomu, že skutečný
adresát, jenž v podstatě odmítl přijmout písemnost tím, že se vydával za někoho jiného
a odmítl prokázat svoji totožnost, z místa doručování zmizí dříve, než si jeho totožnost
doručující orgán stačí ověřit, čímž bude doručení zmařeno i přes veškerou snahu
doručujícího orgánu. V tomto lze tedy spatřovat určitý nedostatek právní úpravy
55
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29

odepření přijetí písemnosti, kterého může „šikovný“ adresát využít ve svůj prospěch. 56
V případě, že adresátem je fyzická osoba – nepodnikatel, příjemcem písemnosti
bude osoba, která k tomu byla adresátem zmocněna na základě písemné plné moci
udělené před provozovatelem poštovních služeb (§ 50a odst. 1 o.s.ř.), nikoliv tedy před
soudem jako je tomu při udělování plné moci pro zastupování v řízení. Tzv. procesní
plná moc udělená účastníkem zástupci pro celé řízení před soudem tak sama o sobě
nestačí k tomu, aby zástupce mohl přijmout písemnost adresovanou účastníku řízení
jménem zastoupeného. Účastník a jeho zástupce na základě plné moci (typicky advokát
či zmocněnec ve smyslu § 27 odst. 1 o.s.ř.) jsou totiž z hlediska doručování v rámci
soudního řízení považovány za dva samostatné subjekty, jakkoliv je na ně jinak
procesně nahlíženo jako na jednu (jedinou) stranu v řízení. Například rozhodnutí ve věci
samé je sice doručováno právnímu zástupci účastníka,57 ale je tomu tak proto, že právní
zástupce je zde přímým adresátem rozhodnutí, zatímco v situaci, kdy je adresátem
soudní písemnosti sám účastník, například tehdy, má-li se osobně dostavit k výslechu,
jinému úkonu soudu nebo má-li vykonat v řízení něco osobně (§ 50b odst. 1 písm. a)
o.s.ř.), již právní zástupce nemůže být příjemcem písemnosti (jménem) adresáta, ledaže
by mu k tomu účastník udělil speciální plnou moc (§ 50a odst. 1 o.s.ř.).58
K odepření přijetí písemnosti s následky ve smyslu ustanovení § 50c o.s.ř. může
dojít pouze při doručování předsedou senátu krátkou cestou přímo při jednání nebo
jiném úkonu soudu, a dále při doručování prostřednictvím doručujícího orgánu.
Odepření přijetí písemnosti je pak již z povahy věci vyloučeno u elektronického
doručování

prostřednictvím

datových

schránek.

Ustanovení

§

17

odst.

4

o elektronických úkonech, totiž stanoví, že nepřihlásí-li se oprávněná osoba do datové
schránky ve lhůtě 10 dnů od okamžiku dodání dokumentu do datové schránky, považuje
se tento dokument (nevyvratitelná domněnka) za doručený posledním dnem této lhůty.
K opomenutí blížícímu se odepření přijetí písemnosti může dojít při doručování soudem
na elektronickou adresu účastníka, kterou sám uvedl jako adresu pro doručování, když
adresát do tří dnů nepotvrdí přijetí písemnosti. Zde však nenastane fikce doručení,
56

SVOBODA, K.; SUK, M.; ZEMAN, P. Doručování v soudním řízení, 1. vyd. Praha : Linde Praha,
2009, s. 100.
57
Srov. ustanovení § 50b odst. 1, odst. 2 o.s.ř., které stanoví, že má-li účastník zástupce, doručuje se
pouze zástupci, nestanoví-li zákon jinak a má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda
senátu doručení písemnosti jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak.
58
SVOBODA, K.; SUK, M.; ZEMAN, P. Doručování v soudním řízení, 1. vyd. Praha : Linde Praha,
2009, s. 100.
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naopak půjde o doručení neúčinné, neboť elektronické nepotvrzení přijetí nelze
prokazatelně prohlásit za úmyslné jednání adresáta směřující ke zmaření doručení
soudní písemnosti. Je-li doručováno prostřednictvím účastníka řízení či jeho zástupce,
považuje se písemnost za doručenou pouze tehdy, když adresát listinu převzal
a písemně potvrdil její přijetí. Fikce doručení nenastupuje ani kdyby dotyčná osoba
písemnost svévolně odmítla přijmout.59

1.1.7 Neúčinnost doručení
Neúčinnost doručení je upravena v ustanovení § 50d o.s.ř., který má sloužit
k odstranění účinků fikce doručení, a tím zmírnit tvrdost zákona v oblasti doručování.
Ve srovnání s právní úpravou neúčinnosti doručování v o.s.ř. před souhrnnou novelou60
je současné znění přísnější, a to především v souvislosti se zavedením povinné adresy
pro doručování, která zpravidla splývá s tzv. evidenční adresou účastníka (§ 46b o.s.ř.),
přičemž soud není povinen zjišťovat a brát ohled na to, zda se dotyčná osoba na adrese
pro doručování skutečně zdržuje, když je naopak povinností každého, aby si zajistil na
své adrese pro doručování přebírání písemností, respektive sdělil soudu, kam mu má
doručovat. 61 Nikdo sice nemůže být žádným způsobem nucen, aby se na adrese pro
doručování skutečně zdržoval, resp. zde alespoň přebíral poštu, ale nemůže následně
skutečnost, že se na uvedené adrese trvale nezdržuje úspěšně uplatnit jako důvod pro
prohlášení doručení za neúčinné. Ustanovení § 46 odst. 5 a 6 o.s.ř., ve znění před
novelou, zakládalo pouze vyvratitelnou domněnku, že se adresát (fyzická osoba) v době
doručování zdržoval na příslušné adrese v místě doručování,62 pročež účastníku stačilo
jen vznést kdykoliv v průběhu řízení námitku a prokázat, že se v rozhodné době na
příslušné adrese fakticky nezdržoval. Podle platné a účinné právní úpravy zakotvené
v ustanovení § 50d o.s.ř. soud rozhodne o neúčinnosti doručení pouze na návrh
účastníka. Soud tedy nemá povinnost posuzovat neúčinnost doručení z úřední
povinnosti, s výjimkou řízení podle ZŘS, když ustanovení § 11 ZŘS výslovně stanoví,
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DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář, 1. vyd. Praha : C. H.
Beck, 2009, s. 349.
60
O.s.ř. ve znění zákona č. 555/2004 Sb., s účinností od 1. 1. 2005.
61
Tuto povinnost soud neměl již od 1. 1. 2005.
62
Toto platilo pouze pro fyzické osoby, zatímco na právnické osoby byla kladena o něco vyšší
odpovědnost za výsledek doručování ještě před souhrnnou novelou (viz ustanovení § 47 odst. 5 o.s.ř. ve
znění zákona č. 555/2004 Sb.).
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že je-li podle obsahu spisu zřejmé, že účastník nebo jeho zástupce se z omluvitelného
důvodu neseznámil s písemností, soud rozhodne o neúčinnosti doručení této písemnosti
i bez návrhu. Ustanovení § 50d o.s.ř. dopadá rovněž na doručování prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky.
Návrh na rozhodnutí o neúčinnosti doručení je nutné podat ve lhůtě 15 dnů,
přičemž rozhodným okamžikem pro počátek běhu této lhůty je jednak den, kdy se
adresát s písemností seznámil, a jednak den, kdy se s ní objektivně mohl seznámit.63
Návrh je nutné uplatnit v nalézacím řízení. V rámci exekučního řízení (např.
u přezkumu oprávněnosti návrhu na zastavení či odklad exekuce) námitku neúčinnosti
doručení písemnosti (typicky rozsudku, který je exekučním titulem v dané věci) uplatnit
nelze; s tímto odůvodněním bývá často návrh na zastavení exekuce soudem zamítán.
Obligatorními náležitostmi návrhu pak jsou kromě obecných náležitostí, které musí
splňovat každé podání soudu (§ 42 odst. 4 o.s.ř.), označení dne, kdy se účastník
s doručovanou písemností seznámil či mohl seznámit a uvedení důkazů, jimiž má být
prokázána včasnost a důvodnost příslušného návrhu. Zásadou použití institutu
neúčinnosti doručení však je, že neúčinnost doručení lze uplatnit pouze tam, kde bylo
doručováno řádně, tj. když proces doručování nebyl stižen žádnou vadou, ale pouze
nastaly-li určité objektivní skutečnosti na straně adresáta, který se následkem vzniku
těchto skutečností nemohl s doručovanou písemností fakticky seznámit. Soud může
návrhu vyhovět pouze tehdy, když účastník (navrhovatel) prokáže, že se s doručovanou
písemností nemohl seznámit z omluvitelného důvodu. Pokud jde o stupeň závažnosti
omluvitelného důvodu, pak lze mít za to, že postačí v zásadě průměrný stupeň
závažnosti, tj. že zřejmě nesmí jít o důvod malicherný a na druhé straně k vyslovení
neúčinnosti doručení nebude vyžadován důvod zvlášť závažný, popř. zvláštního zřetele
hodný. Tento závěr lze zdůvodnit logikou věci a teleologickým výkladem ustanovení
upravujících doručování v civilním procesu, když účelem právní úpravy je mj. zamezit
tomu, aby se účastník záměrně vyhýbal doručování soudních písemností, aniž by za to
63

Důvodem, proč zákonodárce volil takovou úpravu, je snaha zamezit zneužití institutu neúčinnosti
doručení. V praxi se například může stát, že adresát se v době doručení zdržuje např. na zahraniční
dovolené. Po návratu z dovolené nalezne ve své domovní schránce soudní písemnost doručovanou typem
III., přičemž pro počátek běhu lhůty pro podání návrhu na neúčinnost doručení bude rozhodný okamžik,
kdy se tento mohl reálně seznámit s obsahem zásilky, tzn. v den návratu z dovolené. Skutečnost, že
adresát nezkontroloval obsah domovní schránky v tento den, ačkoliv mu v tom nebránil žádný objektivní
důvod (zkontroloval schránku např. až druhý den), nemůže mít v žádném případě vliv na běh lhůty pro
podání návrhu. Okamžik faktického seznámení se s písemností je zde pro počátek běhu lhůty irelevantní.
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byl sankcionován. Omluvitelným důvodem proto může být zásadně pouze okolnost,
z níž bude zřejmé, že se adresát nevyhýbal doručení soudní písemnosti a s jejím
obsahem se tudíž nemohl seznámit z důvodu existence objektivní překážky.
Nejčastějšími důvody, s nimiž se v praxi setkáváme, jsou nemoc, resp. delší dobu
trvající hospitalizace v nemocnici, nepřítomnost v místě doručování v důsledku
„běžného“ pobytu mimo bydliště (služební cesta, stáž, vojenská mise, dovolená apod.).
Pro obdobné případy běžné nepřítomnosti zákon totiž nestanoví povinnost zvolit si
zástupce pro doručování. Dalším omluvitelným důvodem může být například
skutečnost, že adresát se nemohl seznámit s písemností, protože se do jeho dispozice
nedostala ani výzva k jejímu vyzvednutí, pakliže účastník bude schopen tuto nebo jinou
pro rozhodnutí o neúčinnosti doručení důležitou skutečnost prokázat. Sankce v podobě
uplatnění institutu fikce doručení by ve shora uvedených případech, dle mého názoru,
byla příliš tvrdá. Z důvodové zprávy k novele občanského soudního řádu64 pak vyplývá,
že soud by měl vždy vzít v úvahu okolnosti konkrétního případu, a to zejména
skutečnost, zda se jedná o první doručení ve věci nebo zda již bylo adresátu (zde se má
na mysli zejména žalovaný) v dané věci doručováno, pročež je mu již známo, že je
účastníkem tohoto řízení. Rozhodně však nemůže být jako omluvitelný důvod posouzen
případ, kdy se fyzická osoba trvale nezdržuje na adrese pro doručování a v případě
právnické osoby či podnikající fyzické osoby to, že se na adrese pro doručování nikdo
nezdržuje (§ 50d odst. 4 o.s.ř.).65
V souvislosti s omluvitelnými důvody neseznámení se s doručovanou písemností
bych ráda zmínila nález Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2004, sp. zn. II. ÚS 451/03,
v němž Ústavní soud konstatoval, že „za ústavně konformní nelze považovat takovou
interpretaci ustanovení § 46 odst. 4 a 5 občanského soudního řádu, která by považovala
za neakceptovatelné důležité subjektivní důvody na straně účastníka řízení, pro než je
nezastižitelný v místě doručení. Právní fikce v ustanovení § 46 odst. 4 občanského
soudního řádu je nástrojem výjimečným; aby mohla splnit svůj účel, musí respektovat
všechny náležitosti, které v ní zákon spojuje. Není přitom přípustné, aby obecný soud
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Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk č. 478/0 ze dne 25. 2. 2008.
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SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1.
vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 197; ŠÍNOVÁ, R.; BARTONÍČKOVÁ, K.; KŘIVÁČKOVÁ, J.;
KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I. Doručování v civilním soudním řízení, 1. vyd. Praha : Leges, 2009, s. 70;
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zkoumal relevantnost důvodů, pro něž se účastník v místě doručování nezdržoval.“
V tomto případě, který řešil Ústavní soud, šlo o to, zda bylo stěžovatelce řádně
doručeno předvolání k jednání náhradním doručením, tj. fikcí. Podle vyjádření
stěžovatelky se její zdravotní stav zhoršil a musela požádat svého syna o odvoz
z rekreační chalupy, kde pobývala. Podle jeho názoru nedovoloval její stav, aby zůstala
sama ve svém bytě. Vzal ji proto do své domácnosti, kde pobývala v době, kdy jí bylo
předvolání k jednání doručováno. Obecný (odesílající) soud v daném případě
nezpochybňoval skutečnost, že se stěžovatelka v bytě, kam jí bylo doručováno,
nezdržovala. Nicméně dospěl k závěru, že se v něm nezdržovala z důvodů, které nejsou
dostatečně relevantní. Její zdravotní problémy podle odůvodnění odvolacího soudu
nebyly takového rázu, že by jí v pobytu v jejím bydlišti bránily, pročež se stěžovatelka
nezdržovala v místě bydliště ze zcela subjektivních důvodů. Odvolací soud se vyjádřil
tak, že je zcela nepochopitelné, proč adresu bytu, kam bylo stěžovatelce soudem
prvního stupně doručováno, udává jako adresu pro doručování, když je jí známo, že se
na uvedenou adresu doručovat nedá, neboť pro poštu si tam chodí v podstatě jen
sporadicky. Tento její postup považuje odvolací soud za neakceptovatelný, protože
poskytuje účastníkovi možnost navodit ze zcela subjektivních důvodů situaci, kdy je
nezastižitelný. Soud je tak v situaci, kdy se po něm požaduje, aby vycházel z obtížně
zjistitelných nebo nezjistitelných údajů důležitých pro doručení. Ústavní soud i obecné
soudy však rozhodovaly v době před účinností souhrnné novely o.s.ř. a Ústavní soud tak
musel ústavní stížnosti vyhovět s ohledem na znění tehdejšího ustanovení § 46 odst. 4,
odst. 5 o.s.ř., neboť bylo prokázáno, že stěžovatelka se v inkriminované době v místě
doručení nezdržovala, ačkoliv z důvodů ne dostatečně relevantních, kdy navíc
o probíhajícím soudním řízení věděla a nic jí nebránilo soudu sdělit, na jakou adresu si
přeje doručovat. Tímto příkladem jsem chtěla demonstrovat to, že v době před účinností
souhrnné novely účastníci řízení (fyzické osoby) mohli prakticky kdykoliv za řízení
namítat a prokazovat, že se v době doručování soudní písemnosti ve skutečnosti na
adrese, kam jim bylo doručováno, nezdržovali, a tím zpochybnit účinky náhradního
doručení. Mám za to, že po nabytí účinnosti souhrnné novely, tj. za současného stavu
právní úpravy, by obdobný případ mohl být judikován zcela opačně. Dle mého názoru
by se odvolání stěžovatelky proti rozsudku pro zmeškání vydaného soudem prvního
stupně v daném případě dalo podle jeho obsahu posoudit také jako návrh na určení
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neúčinnosti doručení předvolání k jednání. O tomto návrhu by odesílající soud podle
mého názoru rozhodl tak, že by jej zamítl z důvodu absence omluvitelného důvodu na
straně stěžovatelky.
Pojem „omluvitelné důvody“ je kromě ustanovení § 50d odst. 1 o.s.ř. zmíněn
také v ustanovení § 58 odst. 1 o.s.ř., které obsahuje úpravu institutu prominutí zmeškání
lhůty. V těchto dvou ustanoveních lze najít určitou podobnost spočívající ve snaze
o zmírnění důsledků tvrdosti zákona. Vzhledem k této podobnosti mám za to, že pokud
se jedná o omluvitelné důvody, jež účastníku zabránily v seznámení se s doručovanou
písemností, je možné při zkoumání otázky omluvitelnosti hledat odpověď rovněž
v judikatuře, která řeší otázku prominutí zmeškání lhůty ve smyslu § 58 odst. 1 o.s.ř.
Například

z usnesení

Vrchního

soudu

v Praze

ze

dne

4.

3.

1999,

sp. zn. 10 Cmo 79/1999, vyplývá, že za omluvitelný důvod nelze považovat skutečnost,
že písemnost doručovanou právnické osobě převzala na adrese jejího sídla osoba, která
je sice pověřena přebíráním pošty, ale předmětnou písemnost předala statutárnímu
orgánu až po uplynutí lhůty stanovené k provedení úkonu. Stejně tak zřejmě nebude
způsobilým omluvitelným důvodem ani to, že účastník, popř. jeho zástupce se nemohli
s obsahem doručované písemnosti seznámit z důvodu příliš vysokého pracovního vypětí
či obdobného zaneprázdnění. Jako omluvitelný důvod naopak bude možné posoudit
situaci, kdy zaměstnankyně podatelny adresáta se dopustila trestného činu poškození
cizích práv 66 tím, že vědomě nepředala svému nadřízenému doručenou písemnost
soudu, čímž mu znemožnila se seznámit s jejím obsahem a na tento včas reagovat.67
Jak jsem zmínila výše, instituty neúčinnosti doručení a prominutí zmeškání lhůty
vykazují jistou míru podobnosti, a to zejména pokud jde o jejich účel. Zde bych chtěla
poukázat na vztah speciality těchto institutů, resp. mezi ustanoveními § 50d o.s.ř. a § 58
odst. 1 o.s.ř., kdy § 50d představuje lex specialis vůči § 58 odst. 1. Proto se zde uplatní
zásada lex specialis derogat legi generali a k negaci procesních následků, k nimž došlo
v důsledku doručení soudní písemnosti, bude třeba ze strany dotčeného účastníka
primárně využít speciální úpravy § 50d o.s.ř. Zvláštní, avšak dle mého názoru přípustná
situace nastane, požádá-li účastník ve svém návrhu soud, aby mu prominul zmeškání
lhůty k učinění podání, kterým chce navrhnout vyslovení neúčinnosti doručení. To vše
za předpokladu, že bude splněna podmínka omluvitelného důvodu a dalších podmínek
66
67

Ustanovení § 181 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 86/2015.
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 6. 2. 2008, sp. zn. IV. ÚS 535/2005.
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ve smyslu ustanovení § 58 odst. 1 o.s.ř. Přípustnost tohoto postupu by však bylo možné
zpochybnit tvrzením, že institut prominutí zmeškání lhůty může být využit teprve tehdy,
je-li postaveno najisto, zda a kdy bylo adresátu doručeno, neboť do okamžiku podání
návrhu na vylovení neúčinnosti doručení soud považuje takové doručení za účinné.
S ohledem na výše uvedené lze považovat za praktické a vhodné, aby účastník podal
oba návrhy současně, přičemž soud nejdříve vydá usnesení o tom, zda je doručení
účinné či nikoliv a teprve následně (v případě, že rozhodne o tom, že doručení je
účinné) se bude zabývat návrhem na prominutí zmeškání lhůty k uskutečnění
procesního úkonu účastníka.68
V souvislosti s omluvitelnými důvody pro neseznámení se s doručovanou soudní
písemností může také vyvstat otázka, zda pro splnění zákonné podmínky omluvitelnosti
musí objektivní příčina trvat po celou dobu běhu lhůty pro uložení písemnosti, anebo
postačí, že omluvitelný důvod trval jen po část této lhůty. V tomto ohledu lze mít za to,
že v zásadě omluvitelný důvod nemusí trvat po celou dobu. Za určitých okolností může
jít dokonce o pouhý jeden den, avšak je důležité říci, že tento den by musel připadat na
samý konec úložní lhůty s odůvodněním, že účastníku nelze přičítat k tíži skutečnost, že
se s doručovanou písemností hodlal seznámit až poslední den lhůty, přičemž v tento den
může nastat nepředvídatelná překážka, která mu v tom zabrání.69
Ve své podstatě je možnost domáhat se vyslovení neúčinnosti doručení jakýmsi
opravným prostředek sui generis, který se podobá odvolání, a to svými účinky na právní
moc a vykonatelnost. Je-li totiž navrhovatel úspěšný, nemůže rozhodnutí, jehož
doručení je napadáno, nabýt právní moci, potažmo vykonatelnosti. Odkladný účinek
však může mít pouze za podmínky, že byl současně s návrhem na rozhodnutí
o neúčinnosti doručení podán opravný prostředek (typicky odvolání) proti nesprávným
doručením dotčenému rozhodnutí. V žádném případě rozhodnutí soudu o tom, že
doručení je neúčinné, nemá samo o sobě za následek zrušení (neúčinně doručeného)
rozhodnutí. Dojde pouze k tomu, že teprve až dnem právní moci rozhodnutí soudu
o neúčinnosti doručení se doručovaná písemnost považuje za doručenou (§ 50d odst. 5
o.s.ř.) a není ji třeba znovu doručovat. O neúčinnosti doručení rozhoduje odesílající
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soud usnesením, proti kterému není odvolání přípustné (viz § 202 odst. 1 písm. j) o.s.ř.).
Toto usnesení soud doručí pouze tomu účastníku, který podal návrh na vyslovení
neúčinnosti, ostatním účastníkům jej nedoručuje, a to ani v tom případě kdy bylo návrhu
vyhověno. Rozhodl-li soud o neúčinnosti doručení bez návrhu, doručí usnesení jen
adresátu doručované písemnosti.70
Na tomto místě bych ráda upozornila na problematické případy, které mohou
v praxi nastat. Dva z nich (1. a 3.) jsou inspirovány důvodovou zprávou71, která rovněž
nabízí postup při jejich řešení.
1. Pan XY je neplánovaně hospitalizován. V době jeho pobytu v nemocnici mu je
doručeno předvolání k jednání, a to v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 o.s.ř.,
fikcí. Po návratu z nemocnice pan XY najde ve své domovní schránce
předvolání k jednání s tím, že datum jeho konání již minul. Následně mu je
doručen rozsudek, který byl vyhlášen v rámci tohoto jednání, tj. v době, kdy byl
ještě hospitalizován. Proti tomuto rozsudku může pan XY podat odvolání,
přičemž musí uvést odvolací důvod obsažený v ustanovení § 205 odst. 2 písm. c)
o.s.ř., tedy, že řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci. Jako jinou vadu pak musí označit právě
neúčinnost doručení předvolání k jednání. Pan XY může podat buď odděleně
návrh na určení neúčinnosti doručení předvolání a odvolání proti rozsudku,
anebo učiní jediné podání, které bude moci soud posoudit podle jeho obsahu
(§ 41 odst. 2 o.s.ř.) jako odvolání do rozsudku a zároveň jako návrh na vyslovení
neúčinnosti doručení předvolání. O neúčinnosti doručení bude rozhodovat soud,
který ve věci rozhodoval v prvním stupni (odesílající soud), a teprve po právní
moci usnesení o neúčinnosti doručení předloží odvolání k rozhodnutí soudu
odvolacímu, který by v tomto případě měl rozhodnout tak, že napadený

70

SVOBODA, K.; SUK, M.; ZEMAN, P. Doručování v soudním řízení, 1. vyd. Praha : Linde Praha,
2009, s. 142 – 143; DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 – 200za. Komentář,
1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 355.
71
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk č. 478/0 ze dne 25. 2. 2008.

37

rozsudek zruší podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a věc vrátí soudu prvního
stupně k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).72
2. Obdobná bude situace v případě, kdy panu XY bylo v době jeho hospitalizace
doručeno předvolání k jednání i rozsudek ve věci, vezmeme-li situaci, kdy panu
XY v okamžiku, kdy nalezl rozsudek ve schránce, dosud běží lhůta k podání
odvolání (rozsudek dosud není v právní moci), bude moci postupovat v zásadě
stejným způsobem jako v případě uvedeném pod bodem 1. s tím, že má možnost
v odvolání uvést jako odvolací důvod jinou vadu, která mohla mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci, přičemž za jinou vadu má možnost označit vedle
neúčinnosti doručení předvolání k jednání také neúčinnost doručení samotného
rozsudku. Vzhledem ke skutečnosti, že pan XY stihl podat včasné odvolání,
vyslovení neúčinnosti doručení rozsudku by tak bylo nadbytečné, neboť by tím
docílil pouze případného posunutí okamžiku rozhodného pro počátek běhu lhůty
k podání odvolání.73
3. Jiný bude postup v případě, kdy panu XY bylo v době jeho hospitalizace
doručeno předvolání k jednání a také rozsudek, avšak lhůta k podání odvolání
proti rozsudku již marně uplynula. Tehdy by panu XY nestačilo pouze namítat
neúčinnost doručení předvolání k jednání. Vedle toho musí současně namítat
neúčinnost doručení rozsudku, jinak by nebyl oprávněn podat odvolání, jelikož
lhůta pro jeho podání již uplynula. Prokáže-li tedy pan XY omluvitelný důvod
v podobě hospitalizace v nemocnici, vysloví odesílající soud neúčinnost
doručení předvolání k jednání a zároveň neúčinnost doručení rozsudku. Dnem
právní moci usnesení o neúčinnosti doručení se bude rozsudek teprve považovat
za doručený a panu XY počne od tohoto data běžet (nová) lhůta k podání
odvolání proti rozsudku. Je samozřejmé, že jako odvolací důvod bude nutné
uvést opět § 205 odst. 2 písm. c) o.s.ř. s tím, že jako jinou vadu, která mohla mít
za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, bude muset pan XY uvést neúčinnost
předvolání k jednání.

72

V zásadě však odvolací soud není vázán právním názorem soudu prvního stupně o neúčinnosti
doručení. Odvolací soud je tedy oprávněn a povinen neúčinnost doručení konkrétní písemnosti si posoudit
jako předběžnou otázku v rámci rozhodování o přípustnosti odvolání.
73
ŠÍNOVÁ, R.; BARTONÍČKOVÁ, K.; KŘIVÁČKOVÁ, J.; KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I. Doručování
v civilním soudním řízení, 1. vyd. Praha : Leges, 2009, s. 72 – 73.

38

4. Zatímco byl pan XY na dovolené, bylo mu fikcí doručeno usnesení soudu
o nařízení exekuce. Dnem doručení tohoto usnesení nastává ze zákona generální
inhibitorium. 74 Pan XY však ještě v průběhu dovolené uzavřel smlouvu
o prodeji motocyklu, přičemž v té době již měl fikcí doručeno usnesení
o nařízení exekuce. O této skutečnosti však v okamžiku uzavření smlouvy
nevěděl. Kdyby pan XY po návratu z dovolené nalezl ve své domovní schránce
shora uvedené usnesení a chtěl zabránit tomu, aby smlouva o prodeji motocyklu
nebyla pro rozpor se zákonem 75 neplatná, musel by ve stanovené lhůtě podle
ustanovení § 50d odst. 1 o.s.ř. podat návrh na určení neúčinnosti doručení
usnesení o nařízení exekuce. Tím docílí toho, že v případě vyslovení neúčinnosti
doručení předmětného usnesení, účinky generálního inhibitoria nastanou až
dnem nabytí právní moci usnesení o určení neúčinnosti doručení.76

Je třeba říci, že neúčinnost doručení má povahu procesní vady řízení, která může
být důvodem podání opravného prostředku proti rozhodnutí ve věci samé (srov. § 205
odst. 2 písm. c) o.s.ř.). Podle Svobody77 pak může být neúčinnost doručení absolutní
nebo relativní v závislosti na tom, zda k neúčinnosti doručení došlo v důsledku
formálního pochybení soudu či o ní bylo soudem rozhodnuto teprve na návrh
oprávněného účastníka řízení. Podle Svobody se tak na případy, kdy došlo k formální
vadě při doručování na straně soudu, který doručoval v rozporu se zákonem, nevztahuje
ustanovení § 50d o.s.ř. Za takové formální vady označuje například situaci, kdy bylo
doručováno na adresu odlišnou od adresy pro doručování (soud přehlédl, že účastník
požádal o doručování na jinou adresu než na adresu trvalého pobytu), účastník byl
nesprávně či neúplně označen, pročež písemnost se objektivně nemohla dostat do
dispozice adresáta atp. K takovým vadám je dle jeho názoru soud povinen přihlížet
z úřední povinnosti a pohlížet na takto doručované písemnosti bez dalšího jako na
nedoručené, resp. doručené neúčinně s tím, že je třeba vzít na zřetel, zdali se jedná
o pochybení zásadního charakteru či nikoliv. Neuvádí sice podle čeho závažnost
74
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pochybení posuzovat, ale zde bych se přikláněla k tomu, že stačí odkázat na smysl
a účel doručování, kterým je objektivní možnost adresáta seznámit se s doručovanou
písemností, což musí předseda senátu mít vždy na paměti při posuzování konkrétního
případu neúčinnosti doručení.
Ustanovení § 50d o.s.ř. má sloužit jako prostředek k reálné nápravě procesní
situace, která vznikla následkem fikce doručení. Lze jej proto bez omezení použít jen ve
vztahu k tzv. dominantním rozhodnutím, která dosud nebyla překryta dalšími
rozhodnutími soudu, u nichž je předpoklad, že vyslovením neúčinnosti doručení dojde
k nápravě. Dominantním rozhodnutím se v této souvislosti rozumí takové rozhodnutí,
které nebylo zakomponováno do následných verdiktů, jejichž doručení navrhovatel
neúčinnosti doručení nezpochybňuje.78 Příkladem dominantního rozhodnutí je rozsudek,
kterým soud rozhodl o meritu věci a zároveň o náhradě nákladů řízení, vedle toho může
figurovat, jako tzv. nedominantní rozhodnutí, usnesení, kterým soud přiznal znalci
nárok na znalečné. Namítne-li účastník neúčinnost doručení pouze co do usnesení
o znalečném, soud jeho návrhu nemůže bez dalšího vyhovět, pokud zároveň tento
účastník nenapadá ze stejného důvodu také rozhodnutí ve věci samé. Za této situace
může soud přistoupit k tomu, že účastníka vyzve, aby se vyjádřil, zda napadá skutečně
jen usnesení o znalečném, nebo zda brojí i proti rozsudku ve věci (§ 43 odst. 1 o.s.ř.).
Vyjádří-li se tento účastník, že napadá pouze dané usnesení o znalečném, popřípadě se
vůbec nevyjádří, soud řízení o neúčinnosti doručení zastaví. 79 Návrhu na vyslovení
neúčinnosti doručení rozhodnutí, které z podstaty věci účastníku nemůže přinést pro
něho příznivější rozhodnutí ve věci samé, proto soud nemůže vyhovět a z toho důvodu
by měl řízení o vyslovení neúčinnosti „nedominantního“ rozhodnutí zastavit per
analogiam podle § 104 odst. 1 o.s.ř. Vyslovení neúčinnosti doručení nedominantního
rozhodnutí tak vzhledem k výše uvedenému může účastník docílit pouze tehdy, když
zároveň namítne neúčinnost dominantního rozhodnutí a soud o této námitce (návrhu)
rozhodne tak, že jí vyhoví. Jestliže však již uběhla lhůta k podání návrhu na určení
neúčinnosti dominantního rozhodnutí, soud by měl řízení o návrhu na vyslovení
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neúčinnosti nedominantního rozhodnutí zastavit rovnou, aniž by se účastníka dotazoval,
zda napadá i rozhodnutí ve věci samé.
Návrh na vyslovení neúčinnosti lze podat také proti rozhodnutím, proti nimž
není přípustné odvolání (§ 50d odst. 1 a contrario). Skutečnost, že okruh rozhodnutí
není v ustanovení § 50d nijak omezen, tak může někdy vést dokonce k umělým
průtahům v řízení, kdy se soud nebude moci věcí zabývat z materiálního hlediska a ve
věci rozhodnout, protože se bude muset nejprve vypořádat s návrhy účastníka na určení
neúčinnosti doručení konkrétních písemností doručených fikcí.
Ustanovení § 50d používá pojem písemnost, nikoliv rozhodnutí, a proto může
adresát teoreticky brojit i proti písemnostem soudu, které rozhodnutími nejsou,
například přípis či výzva. Výše jsem uvedla, že z důvodu tvrzené neúčinnosti doručení
lze napadnout pouze tzv. dominantní rozhodnutí, zatímco tzv. nedominantní bez dalšího
ne, avšak zásadní roli přitom hrála otázka, zda to či ono rozhodnutí může mít dopad ve
sféře procesních práv a povinností účastníka (adresáta). Proto i zde bude nutné vždy
zkoumat, zda v daném případě namítané neúčinnosti doručení nejde o písemnost, v níž
soud účastníku uložil nějakou povinnost a určil mu k jejímu splnění lhůtu. Taková
písemnost (typicky výzva) se totiž svou povahou blíží rozhodnutí, a tudíž může
zasáhnout do procesních práv a povinností účastníka, a tím ovlivnit jeho procesní
postavení v dané věci.

1.2 Způsoby doručování
Způsobem doručování se rozumí forma, kterou soud může na základě zákona
zvolit pro doručení písemnosti. Způsoby doručování jsou taxativně vymezeny
v ustanovení § 45 o.s.ř., pročež jinou než tam uvedenou formu doručení zvolit nelze.
Z citovaného ustanovení zároveň vyplývá také závazné pořadí, v jakém má soud
k doručování listin přistoupit. Na prvním místě je vždy doručování písemnosti při
jednání, resp. jiném soudním úkonu, neboť tento způsob je nejrychlejší a současně
nejhospodárnější. Tento způsob doručování bývá v praxi označován také jako tzv.
protokolární doručení, protože jako průkaz doručení zde slouží samotný protokol
o jednání či jiném úkonu soudu (jde-li o úkon, o němž se ze zákona pořizuje protokol).
Je tedy nutné, aby předseda senátu, případně jiná soudní osoba, která činí úkon soudu,
zaznamenala doručení příslušné listiny přímo do protokolu o jednání (prováděném
41

úkonu); avšak postačí, typicky je-li jednání ve věci zaznamenáváno na diktafon, aby
byla vyhotovena příloha k protokolu, na níž adresát potvrdí převzetí dané písemnosti
svým vlastnoručním podpisem. Pokud písemnost nelze doručit tímto způsobem,
přistoupí soud k jejímu doručení prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky, přičemž tento způsob samozřejmě předpokládá, že adresát má zřízenou
datovou schránku, což soud obligatorně zjistí z tzv. Informačního systému datových
schránek, spravovaného Ministerstvem vnitra ČR. Následuje možnost doručit písemnost
prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu sdělenou soudu adresátem,
a to na jeho výslovnou žádost či na základě jím uděleného předchozího souhlasu, pokud
nemá zřízenou datovou schránku. Aby však byla zajištěna bezpečnost, musí adresát
uvést

akreditovaného

poskytovatele

certifikačních

služeb,

který

vydal

jeho

kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo uvést svůj platný kvalifikovaný
certifikát. Takto si adresát může zvolit také doručovací adresu jinou (než elektronickou)
ve smyslu ustanovení § 46a odst. 2 o.s.ř. Teprve až jako poslední varianta doručování
přichází do úvahy doručení prostřednictvím doručujícího orgánu nebo účastníka řízení
či jeho zástupce na adresu pro doručování ve smyslu ustanovení§ 46a a 46b o.s.ř.
Zásadně platí, že je-li možné doručit listinu v rámci soudního úkonu, je soud povinen
této možnosti využít a nepřistupovat k jiným způsobům doručení a v případě, že lze
doručovat prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, soud nesmí zvolit
variantu doručení prostřednictvím doručujícího orgánu či účastníka řízení (popř. jeho
zástupce).
V následujících

kapitolách

se

budu

podrobně

zabývat

doručováním

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, neboť dle mého názoru je tento
způsob doručování jedním z nejčastěji využívaných (po doručování při úkonu soudu
jako druhý zákonem nejvíce preferovaný) a zároveň jde o relativně nový způsob, který
zasluhuje větší pozornost. Pozornost však bude věnována také způsobu doručování
prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu.
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1.3 Doručování

prostřednictvím

veřejné

datové

sítě

do

datové schránky
1.3.1 Datová schránka – pojem a druhy
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány
veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a dodávání dokumentů
fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.

80

Jedná se

o komunikační prostředek, prostřednictvím kterého se uskutečňuje elektronická
komunikace mezi orgány veřejné moci navzájem nebo mezi orgány veřejné moci
a fyzickými či právnickými osobami, a to formou tzv. datových zpráv. 81 Datové
schránky byly zřízeny na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb., za účelem
zefektivnění komunikace mezi občany a orgány veřejné moci a mezi orgány veřejné
moci navzájem a také za účelem sjednocení způsobů doručování. Veškeré informace
o datových schránkách (například identifikátor datové schránky, hodina, minuta
a sekunda zřízení datové schránky, jejího zpřístupnění, znepřístupnění či zrušení, datum
přihlášení oprávněné osoby a další údaje uvedené v ustanovení § 14 odst. 3 zákona
o elektronických úkonech) jsou obsaženy v tzv. Informačním systému datových
schránek (ISDS), což je informační systém veřejné správy, jehož správcem je
Ministerstvo vnitra ČR a provozovatelem držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.).
Datové schránky lze dělit podle toho, kdo je jejich uživatelem, na datové
schránky fyzických osob, datové schránky podnikajících fyzických osob, datové
schránky právnických osob a na datové schránky orgánů veřejné moci.
Nepodnikajícím fyzickým osobám je datová schránka zřizována nepovinně, a to
na výslovnou žádost dotyčné osoby (plně svéprávné), která má zájem datovou
schránku využívat, přičemž zřízení datové schránky je v tomto případě bezplatné.
Podmínkou zřízení datové schránky fyzické osobě není občanství ČR, ale zákonným
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Ustanovení § 2 odst. 1 zákona o elektronických úkonech.
Datová zpráva představuje elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou
komunikaci a uchovávat je na záznamových médiích; datovou zprávu tvoří obálka a obsah zprávy, kterým
mohou být přílohy v povoleném datovém formátu. ISDS umožňuje odeslat datovou zprávu o maximální
velikosti 10 MB, kapacita datové schránky však omezena není (MATEJKA, J.; JANÁK, M. Normativní
regulace prostředí datových schránek. Právník, 2010, č. 4, s. 351; SMEJKAL, V. Zákon o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bulletin advokacie, 2009, č. 6, s. 28).
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požadavkem je, aby žádost o zřízení datové schránky splňovala všechny stanovené
náležitosti, kterými jsou údaje potřebné ke ztotožnění dané osoby (především jméno
a příjmení žadatele, přesné datum narození, místo a okres narození, popřípadě stát
narození či místo a státní občanství), a úředně ověřený podpis žadatele. Úředně ověřený
podpis se nevyžaduje v případě, kdy žadatel žádost podepíše před pracovníkem
Ministerstva vnitra či kontaktního místa veřejné správy (Czech point). Žádost lze podat
také elektronickou formou (pak je identifikace žadatele zajištěna jeho zaručeným
elektronickým podpisem). Pakliže žádost splňuje zákonné náležitosti, bude fyzické
osobě zřízena datová schránka Ministerstvem vnitra do tří dnů od podání žádosti, ovšem
pouze za předpokladu, že již nemá zřízenu datovou schránku fyzické osoby, neboť ze
zákona vyplývá, že fyzická osoba má nárok na zřízení pouze jediné datové schránky
fyzické osoby (§ 3 odst. 2 zákona o elektronických úkonech). Jedna fyzická osoba však
může mít v mezích zákona zřízenu více než jednu datovou schránku tehdy, když je
zároveň podnikatelem. Lze si představit například situaci, kdy fyzická osoba – občan,
která podniká na základě zvláštních právních předpisů (kupříkladu advokát) a zároveň
podle živnostenského zákona (např. provozovatel obchodu se zdravou výživou), může
mít zřízeny až tři datové schránky, a to pro své dvě různé profese živnostenského
a „neživnostenského“ charakteru a současně jednu pro potřeby soukromé.82
Pro fyzické osoby podnikající platí obdobně to, co bylo uvedeno shora
o datových schránkách fyzických osob nepodnikajících. Výjimku tvoří advokáti, daňoví
poradci a insolvenční správci, pro něž je zřízení datové schránky povinné a kterým je
ministerstvem datová schránka zřízena bezodkladně poté, co ministerstvo obdrží
informaci o jejich zapsání do zákonné evidence. Povinné zřízení datové schránky pro
advokáty a daňové poradce přitom platí od 1. 7. 2012.83
Datové schránky právnických osob jsou pak zřizovány taktéž bezplatně, a to
právnickým osobám zřízeným zákonem a právnickým osobám a organizačním složkám
obchodních závodů zahraničních právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku
buď bezodkladně po jejich vzniku (právnické osoby zřízené zákonem), nebo
bezodkladně poté, co ministerstvo obdrží informaci o zapsání právnické osoby, resp.
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SMEJKAL, V. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bulletin
advokacie, 2009, č. 6, s. 30.
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Na rozdíl od ostatních subjektů s obligatorní povinností mít datovou schránku, které tuto povinnost
měli již k datu 1. 11. 2009 (datum účinnosti zákona o elektronických úkonech).
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organizační složky obchodního závodu zahraniční právnické osoby, do obchodního
rejstříku. Ostatní právnické osoby nemají povinnost mít datovou schránku, mohou si
však o její zřízení požádat obdobně jako fyzické osoby s tím, že zákonné náležitosti
žádosti o zřízení datové schránky jsou identifikační údaje uvedené v ustanovení
§ 5 odst. 4 zákona o elektronických úkonech.
Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo taktéž bezplatně
orgánu veřejné moci,84 a to bezodkladně po jeho vzniku, a v případě notářů a soudních
exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem
stanovené evidence (§ 6 odst. 1 zákona o elektronických úkonech). Zatímco ostatní
subjekty mohou mít zřízenu pouze jednu datovou schránku (téhož druhu), orgán veřejné
moci může bezplatně požádat o zřízení dalších datových schránek podle aktuální
potřeby vnitřní organizace či výkonu jeho činnosti, přičemž žádost o zřízení další
datové schránky nemusí obsahovat úředně ověřený podpis osoby, jíž mají být zaslány
přístupové údaje k používání datové schránky. Funkci datové schránky orgánu veřejné
moci může na žádost příslušné osoby vykonávající působnost v oblasti veřejné správy
plnit také datová schránka lesní stráže, myslivecké stráže, stráže ochrany přírody či
děkana veřejné vysoké školy, dále potom např. Česká advokátní komora či Všeobecná
zdravotní pojišťovna aj. Zákonodárce má v případě těchto subjektů na mysli jakýsi
režim využívání jedné datové schránky pro více účelů, resp. jako vícetypovou datovou
schránku, kdy jeden subjekt má zřízenou pouze jednu „centrální“ datovou schránku,
v jejímž rámci má možnost volby konkrétního požadovaného typu datové schránky.
Tuto možnost víceúčelového využití jedné datové schránky však nemají soukromé
osoby, které tak za určitých okolností mohou mít zřízen větší počet datových schránek
(viz výše). Dle mého názoru by bylo vhodné stávající právní úpravu pozměnit v tomto
směru tak, aby i soukromé subjekty mohly využívat pouze jednu ústřední datovou
schránku. Mám za to, že takové řešení by bylo při zachování rozčlenění podle typů
datových schránek (ale v rámci jedné datové schránky) přehlednější. Jeden subjekt by si
tak mohl svoji datovou schránku podle aktuální potřeby buď rozšířit, nebo zúžit. Ve své
podstatě by stávající model jednotlivých typů datových schránek zůstal zachován s tím,
že uživatel by si mohl vždy zvolit, se kterým typem právě chce pracovat, a to jednoduše
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například formou přepnutí účtů, k nimž by používal různé přístupové údaje.
V případě, že dojde ke zrušení orgánu veřejné moci, ministerstvo jeho datovou
schránku znepřístupní a teprve následně, až po uplynutí tří let od zrušení příslušného
orgánu veřejné moci, bude datová schránka zrušena. 85
Subjekty, které podle zákona o elektronických úkonech nemají povinnost mít
zřízenu datovou schránku, se mohou stát uživateli datové schránky na základě žádosti
doručené Ministerstvu vnitra, které jim bezplatně do tří pracovních dnů od podání
žádosti datovou schránku zřídí. Kromě podnikajících a nepodnikajících fyzických osob
může být fakultativním uživatelem datové schránky také právnická osoba, která není
uvedena v ustanovení § 5 odst. 1 citovaného zákona (viz výše). 86 Do této kategorie
budou spadat například občanská sdružení založená na základě zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, zájmová sdružení právnických osob (zrušen s účinností ke dni
1. 1. 2014), ve smyslu § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
účinného do 31. 12. 2013, dále pak obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské
společnosti, politické strany a politická hnutí, případně také spolky, fundace, nadace
a nadační fondy zřizované podle nové právní úpravy – zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014. Takovému subjektu by na základě jeho
žádosti měla být teoreticky v intencích zákona o elektronických úkonech v zákonné
lhůtě buď zřízena datová schránka, nebo by měl být ze strany ministerstva vyzván
k odstranění vad žádosti, popřípadě by měl být vyrozuměn o tom, že datovou schránku
nelze zřídit, a to (dle znění ustanovení § 5 odst. 6 zákona o elektronických úkonech)
jedině z důvodu, že žadatel již datovou schránku právnické osoby má zřízenu.
V případě občanského sdružení ZodiaCon87 však došlo k tomu, že na jeho řádně
podanou žádost o zřízení datové schránky, se mu ze strany ministerstva nedostalo žádné
odpovědi, ať už ve formě obdržení přístupových údajů či výzvy k odstranění nedostatků
žádosti, přestože žádost byla prokazatelně doručena. Na to sdružení podalo po
několikerých urgencích správní žalobu na ochranu proti nečinnosti ve smyslu
ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů, přičemž Městský soud v Praze jakožto soud prvního stupně žalobu zamítl
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s tím, že zřízení datové schránky je službou, k níž nejsou zákonem blíže stanoveny
podmínky ohledně vyrozumění žadatele, které proto nezakládá žádná práva ani
povinnosti žadatele a není rozhodnutím ve věci samé. Naproti tomu Nejvyšší správní
soud při rozhodování o podané kasační stížnosti dospěl k závěru, že zřízení datové
schránky není nezávaznou službou, a naopak dovodil, že občanské sdružení má jakožto
právnická osoba na zřízení datové schránky právní nárok, a to s odkazem na znění
ustanovení § 5 odst. 3 zákona o elektronických úkonech, přičemž se zřízením datové
schránky je navíc spjata řada práv a povinností spojených s jejich užíváním. Nejvyšší
správní soud tak uzavřel, že občanskému sdružení, jakož i dalším právnickým osobám
jakožto fakultativním uživatelům datových schránek je třeba přiznat subjektivní veřejné
právo na zřízení datové schránky. Uvedený závěr Nejvyššího správního soudu se dle
mého názoru stane cenným východiskem pro obdobné v budoucnu se vyskytnuvší
případy, když říká, že na zřízení datové schránky existuje právní nárok, kterého je
možné se domáhat u soudu. 88
Do datové schránky je soud jakožto orgán veřejné moci povinen z úřední
povinnosti doručovat každému, kdo má zpřístupněnu datovou schránku, aniž by o to
musel žádat. Identifikátor datové schránky přitom rovněž není nutné soudu sdělovat,
neboť soud má ex offo povinnost zjišťovat existenci a zpřístupnění datové schránky
u každého adresáta soudní písemnosti. Z výše uvedeného tak vyplývá, že subjekt, který
má zřízenou a zároveň zpřístupněnou datovou schránku, má právo legitimně očekávat,
že mu soud bude veškeré dokumenty (rozhodnutí, předvolání atd.) doručovat
v elektronické podobě do datové schránky.89 Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR ze
dne 19. 3. 2014, sp. zn. 26 Cdo 282/2014 pak výše uvedené neplatí pro rozhodce ani pro
rozhodčí soud, neboť tyto subjekty nejsou orgány veřejné moci. Při doručování
88
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rozhodčích nálezů v řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů, ve znění účinném do 1. 4. 2012, se proto neuplatní ustanovení § 17
zákona o elektronických úkonech o doručování dokumentů orgánů veřejné moci
prostřednictvím datové schránky. Rozhodce totiž sice má povinnost doručovat rozhodčí
nález způsoby uvedenými v ustanovení § 45 o.s.ř. v pořadí požadovaném zákonem,
avšak k doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky účastníka
rozhodčího řízení (adresáta) může přistoupit jen tehdy, pokud o to tento adresát požádal
Ministerstvo vnitra ve smyslu zákona o elektronických úkonech. Není-li takové žádosti,
tento způsob doručení se v rozhodčím řízení neuplatní.

1.3.2 Bezpečnost datových schránek
Elektronická komunikace prostřednictvím datových schránek by se dala
připodobnit k e-mailové poště, a to z toho pohledu, že subjekt, který má zřízenu datovou
schránku, se pomocí přihlašovacích údajů přihlásí do systému a následně má možnost
sledovat příchozí a odchozí zprávy, volit adresáty a odesílat datové zprávy obdobně
jako u běžného e-mailu. Datová schránka je však na rozdíl od klasického e-mailu
„privilegovaným komunikačním kanálem,“ který umožňuje dodržet právně zaručený
požadavek, kterým je nezpochybnitelná identifikace odesílatele, tzn. prokazatelné
odeslání a následné přijetí datové zprávy dotyčnému subjektu. Zásadní rozdíl tedy
spočívá především v „přepravě“ datové zprávy, kdy k samotnému přenosu datové
zprávy dochází výlučně interně v rámci Informačního systému datových schránek,
a datová zpráva tedy neprochází přes nejrůznější prostředí poskytovatelů služeb
informačních společností se všemi možnými negativními důsledky s tím spojenými.
Jinými slovy by Informační systém datových schránek měl zajistit bezpečnost
a spolehlivost přenosu dat bez rizika zneužití ze strany třetích osob a také jistotu, že
osoba, která činí podání prostřednictvím datové schránky, je osobou k tomu
oprávněnou, resp. pověřenou.90
Pokud osoba činí úkon v listinné podobě, stvrzuje jeho autenticitu připojením
svého vlastnoručního podpisu, který slouží jako důkaz toho, že text příslušné listiny
vyjadřuje vůli podepsané osoby. Tato skutečnost vyplývá z obyčejového pravidla, že
90
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vše, co je zapsáno nad podpisem, 91 je vyjádřením vůle podepisujícího. V rámci
soudního sporu se toto zažité pravidlo projeví tak, že důkazní břemeno bude spočívat
vždy na té straně sporu, která namítá nesoulad mezi skutečnou vůlí podepsané osoby
a projevem její vůle v podobě obsahu textu listiny. Pakliže ale subjekt činí podání
k soudu v elektronické podobě, je potřeba, aby i zde byl zachován požadavek na
dostatečnou identifikaci osoby, která podání činí, jinými slovy, je nutné zajistit
autenticitu elektronického dokumentu srovnatelnou s listinnou formou podání opatřenou
vlastnoručním podpisem účastníka, popř. úřední ověřovací doložkou (legalizace). Na
autentizaci elektronických dokumentů v obecné rovině dopadá ustanovení § 561
občanského zákoníku, 92 které ve svém prvním odstavci stanoví, že podpis může být
nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní předpis stanoví,
jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky
podepsat. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 64/2014 Sb., výslovně
upravuje

možnost

autentizace

elektronického

dokumentu

prostřednictvím

elektronického podpisu. Elektronický podpis má však několik forem, z nichž je schopen
všechny základní funkce tzv. listinného podpisu plnit pouze tzv. zaručený elektronický
podpis, který disponuje nejvyšší mírou důkazní spolehlivosti, protože zajišťuje
jednoznačnou identifikaci podepisující osoby díky zabezpečení v podobě certifikátu
(k elektronickému podpisu viz kapitola 1.4.1).93 Datové schránky oproti tomu pracují
s tzv. fikcí elektronického podpisu, což prakticky znamená, že odesílatel dokumentů
prostřednictvím datové schránky nemusí každý jednotlivý dokument podepisovat, resp.
opatřovat svým elektronickým podpisem, neboť jeho identifikace je zajištěna již
samotným použitím datové schránky jakožto způsobu doručování. V praxi se však
v souvislosti s technickou realizací datových schránek vyskytly určité problémy
a nejasnosti.

91

Fixační funkce podpisu (fixace obsahu textu).
Zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
93
POLČÁK, R. Praxe elektronických dokumentů. Bulletin advokacie, 2011, č. 7- 8, s. 55 - 56.
92
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1.3.3 Identifikace odesílající osoby, fikce podpisu
Zásadní problém v praxi vzniká například v souvislosti s identifikací osoby,
která odeslala datovou zprávu, když jedním z „povahových rysů“ datových schránek je
to, že je-li konkrétní dokument doručen z adresy příslušné datové schránky zřízené
určité osobě, nahlíží se na takový dokument jako, kdyby byl podepsán, a to bez nutnosti
činit jakékoli další kroky k zajištění identifikace odesílající osoby. Problém spočívá
v tom, že právní úprava obsažená v zákoně o elektronických úkonech, stanoví ve svém
§ 18 odst. 1, odst. 2 pouze, že „fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická
osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou
schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky
a dále že úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou,
pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako
úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis
požaduje společný úkon více z uvedených osob.“ Co však již právní úprava neřeší, je
například situace, kdy dokument (podání), který je přílohou datové zprávy pochází od
jiného původce, než toho, který podání činí. Dále pak není právně ošetřeno ani to, zda
a do jaké míry má být známa identita toho, kdo podání činí, tzn., že není úplně jasné,
zda informace, o kterou konkrétní osobu jde, je (z hlediska záměru zákonodárce) vůbec
podstatná, popř. zda postačí, když bude zřejmé alespoň to, jestli je odesílatelem osoba
oprávněná či osoba pověřená, anebo je důležitá pouze ta skutečnost, že příslušný
dokument, resp. datová zpráva byla odeslána z datové schránky, skrze kterou je podání
činěno.
Pro vhled do této problematiky je důležité vědět, že osoba, které byla datová
schránka zřízena, ať již povinně či na její žádost, je tzv. držitelem datové schránky,
přičemž u datových schránek fyzických osob (podnikajících i nepodnikajících) je držitel
datové schránky zároveň také jedinou osobou oprávněnou k přístupu do datové
schránky. 94 U datových schránek právnických osob a orgánů veřejné moci je pak
držitelem právnická osoba, resp. orgán veřejné moci, zatímco oprávněnou osobou je zde

94

Ustanovení § 8 odst. 1, odst. 2 zákona o elektronických úkonech.
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fyzická osoba, 95 resp. vedoucí orgánu. 96 Oprávněné osobě pak náleží plný rozsah
oprávnění k úkonům v datové schránce s tím, že jejich přístupová práva zahrnují vždy
právo posílat zprávy a také přístup k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta
(držitele datové schránky). Vedle oprávněných osob ale může do datové schránky
vstupovat ještě tzv. osoba pověřená, popřípadě i více takových osob, kterými mohou být
jen fyzické osoby (například v pracovním či osobním poměru vůči držiteli datové
schránky). Pověřená osoba je pak oprávněna k přístupu do datové schránky
a v souvislosti s tím pak rovněž k úkonům v rozsahu, jejž pro ni stanoví oprávněná
osoba, přičemž rozsah oprávnění lze pověřeným osobám udělovat v libovolných
kombinacích dílčích oprávnění, které systém (ISDS) nabízí. Pověřené osobě může být
uděleno oprávnění „Vyhledávat schránky“, „Zobrazovat seznamy a dodejky“, dále jí
může být uděleno právo „Číst zprávy“ a „Číst zprávy do vlastních rukou“ (to znamená,
že po přihlášení do datové schránky přivodí účinky doručení zpráv určených držiteli
datové schránky s tím, že v druhém případě se tak stane i u zpráv určených do vlastních
rukou, což představuje již poměrně široké oprávnění). Pověřená osoba vedle toho může
navíc získat oprávnění „Posílat zprávy“, které zahrnuje právo vytvoření datové zprávy.
V této souvislosti je důležité si uvědomit, že pověřená osoba není oprávněna, tj. nemá
možnost, odeslat datovou zprávu předpřipravenou osobou oprávněnou či někým dalším,
ale musí ji připravit sama, to znamená, že musí sama zvolit adresáta, doplnit tzv.
metadata (věc, číslo jednací, spisovou značku atp.) a vložit přílohu obsahující podání
(úkon).97
Fikce podpisu ve svých důsledcích znamená, že příjemce datové zprávy je
standardně informován pouze o tom, ze které datové schránky bylo podání učiněno,
resp. ze které schránky byla datová zpráva odeslána, nicméně už mu zůstává skryto,
95

Statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační
složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka
zřízena (ustanovení § 8 odst. 3 zákona o elektronických úkonech)
96
Pro účely zákona o elektronických úkonech se za vedoucím orgánu veřejné moci územního
samosprávného celku rozumí hejtman kraje, primátor hlavního města Prahy, starosta obce, starosta
městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města.
97
Pojem příloha se v souvislosti s datovými schránkami nepoužívá ve smyslu procesním (§ 42 odst. 4
o.s.ř.), ale v technickém slova smyslu, pročež zatímco v procesním slova smyslu je příloha vedlejším
dokumentem k podání účastníka (například plná moc advokáta, osvědčení o registraci k DPH nebo
listinný důkaz prokazující žalobní tvrzení), v technickém slova smyslu je přílohou datové zprávy
i samotné podání jakožto procesní úkon; v ISDS je tomu tak vždy, v případě elektronické pošty tomu tak
nutně být nemusí, protože podání může být učiněno součástí samotného e-mailu, a ne jeho přílohou
(PETERKA, J.; PODANÝ, J. Problematika podání k soudu prostřednictvím datové schránky. Bulletin
advokacie. 2013, č. 1- 2, s. 4; zdroj: ASPI).
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která konkrétní fyzická osoba příslušné podání učinila, pročež se adresát zásadně
nedozví, zda se jednalo o oprávněnou osobu, pověřenou osobu či administrátora. 98
Adresát (příjemce datové zprávy) tak může zjistit pouze to, prostřednictvím které
datové schránky mu byla konkrétní datová zpráva odeslána (zobrazí se mu identifikátor
datové schránky, a tím zároveň identita jejího držitele) a samozřejmě její obsah. Naproti
tomu už ale nezjistí informaci, z níž by vyplývalo, kdo datovou zprávu sestavil
a odeslal. ISDS však má k dispozici data vypovídající o tom, který konkrétní uživatel je
v každém okamžiku přihlášen k určité datové schránce, z níž je datová zpráva odesílána,
což znamená, že informace o roli, v jaké přihlášený odesílatel vystupuje, tento systém
zná a průběžně ji zaznamenává do tzv. logů § 14 odst. 3 písm. c), d) zákona
o elektronických úkonech. Informační systém datových schránek je tedy od počátku
založen na konceptu, dle něhož je jednoznačná identifikace odesílající osoby nahrazena
identifikací odesílající datové schránky jakožto přenosového kanálu. Teprve postupně,
po nějaké době od svého uvedení do praxe (od dubna roku 2011), získaly datové
schránky novou „schopnost“, pomocí níž může odesílatel dobrovolně požádat o zahrnutí
své identifikace do datové zprávy, tak, aby o ní mohl být informován její adresát.
Nejedná se však o povinnost, nýbrž o úkon zcela volitelný, jehož aplikace závisí čistě
na vůli každého odesílatele datové zprávy. Jinak řečeno, příjemce nemá záruku, že
obdrží informaci o tom, kdo konkrétně byl tou osobou, která mu datovou zprávu
poslala. Další změnu právní úprava datových schránek pak v této souvislosti
zaznamenala v říjnu roku 2012, kdy došlo k tomu, že se začal zobrazovat alespoň údaj
o tom, zda v okamžiku odesílání datové zprávy byla k datové zprávě přihlášena
oprávněná osoba, nebo osoba pověřená. Nadále zde ale přetrvává určitá nedostatečnost
a nejistota v případě mnohosti oprávněných osob u datových schránek některých
právnických osob, popřípadě mnohosti osob pověřených u všech datových schránek.
Jméno konkrétní odesílající osoby tak v těchto případech stále zůstává pro příjemce
datové zprávy skryto.99
98

Administrátor je osoba, která, vedle oprávněné osoby, může podle § 8 odst. 7 zákona o elektronických
úkonech pověřovat pověřené osoby a udělovat jim dílčí oprávnění. V praxi se typicky bude jednat IT
pracovníka působícího u větších organizací, jemuž podléhá veškerá agenda týkající se pověřených osob.
S ohledem na tuto skutečnost má administrátor vůči pověřeným osobám stejné pravomoci jako oprávněná
osoba.
99
PETERKA, J.; PODANÝ, J. Problematika podání k soudu prostřednictvím datové schránky. Bulletin
advokacie. 2013, č. 1- 2, s. 12-14, zdroj: ASPI; POLČÁK, R. Praxe elektronických dokumentů. Bulletin
advokacie, 2011, č. 7- 8, s. 61.
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V praxi může nastat situace, kdy je sporné, zda určité osobě (účastníku řízení)
bylo řádně doručeno (rozhodnutí orgánu veřejné moci) do datové schránky, když tato
osoba například tvrdí, že se s písemností nemohla seznámit, neboť jí bylo doručováno
v rozporu se zákonem na adresu datové schránky, kterou sice využívá, avšak v jiném
postavení než v jakém vystupuje v daném řízení. V takovém případě je v první řadě
třeba zkoumat, zda došlo k přihlášení oprávněné, resp. pověřené osoby s příslušným
oprávněním, do příslušné datové schránky a k jakému konkrétnímu datu. Přihlášením
některé z těchto osob totiž ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o elektronických úkonech
dochází k doručení písemnosti, přičemž není relevantní skutečnost, zda se osoba
(žalobce) po přihlášení do datové schránky s obsahem písemnosti fakticky seznámila,
poněvadž v případě, že by tak neučinila, byly by důsledky obdobné, jako
kdyby neotevřela klasickou poštovní obálku, jež byla platně doručena do vlastních
rukou. Za této situace je pak na žalobci, aby prokázal, kdo jiný se do jeho datové
schránky v inkriminovaný okamžik přihlásil, když tvrdí, že on sám se s danou
písemností nemohl seznámit, neboť se do datové schránky nepřihlašoval. Ve smyslu
ustanovení § 8 odst. 6, odst. 7 zákona o elektronických úkonech by se u datové
schránky fyzické osoby podnikatele dalo uvažovat o tom, že v daný okamžik byla
přihlášena osoba pověřená, popřípadě administrátor, kdy tato skutečnost by mohla mít
za následek nemožnost oprávněné osoby fakticky (materiálně) se seznámit s písemností.
Pokud však žalobce (oprávněná osoba) přihlášení jiné osoby neprokáže, soud musí
vycházet z toho, že doručení bylo prokázáno a je tedy účinné, jestliže má k dispozici
platný průkaz doručení, a to bez ohledu na to, v jakém postavení účastník vystupuje
v určitém řízení. Je sice pravdou, že orgán veřejné moci by měl rozlišovat, zda se osoba
účastní řízení jako podnikatel či nikoliv a této skutečnosti poté přizpůsobit svůj procesní
postup, včetně doručování, avšak nedodržení zákonného postupu při doručování samo
o sobě ještě neznamená, že by bylo nutné doručovat znovu, aby doručení bylo účinné.
Jinými slovy i v takovém případě, kdy sice bylo doručováno formálně v rozporu
s relevantními právními předpisy, nemá přesto jiný způsob doručování vliv na platnost
doručení. Rozhodující je, zda se předmětná písemnost dostala do rukou adresáta,
přičemž pakliže bylo účastníku fakticky doručeno, a on se tudíž měl a mohl s danou
písemností seznámit, nemůže pak namítat neplatnost doručení. V souvislosti s tím lze
také poukázat na povinnost oprávněné osoby zacházet s přístupovými údaji do datové
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schránky, podle ustanovení § 9 zákona o elektronických úkonech tak, aby nemohlo dojít
k jejich zneužití.100

1.3.4 Okamžik doručení do datové schránky
Ustanovení § 17 odst. 3 zákona o elektronických úkonech stanoví, že dokument,
který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky
přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému
dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní
doručení (ustanovení § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech). Na první pohled
by se tato ustanovení zákona mohla zdát jasná a určitá, avšak v praxi působila
interpretační problémy. V této souvislosti je třeba především brát zřetel na to, jakým
směrem datová zpráva putuje, tj. zda míří od orgánu veřejné moci k účastníku, resp.
jinému soukromému subjektu, anebo naopak. Doručuje-li orgán veřejné moci (soud)
účastníku řízení, případně jiné osobě, která není orgánem veřejné moci, pak platí, že
dokument je této osobě doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásila
oprávněná osoba, eventuelně v případě, kdy se ve lhůtě 10 dnů od dodání dokumentu do
datové schránky oprávněná osoba nepřihlásí, uplatní se fikce doručení a dokument se
považuje za doručený desátým dnem od dodání do datové schránky (za předpokladu, že
není náhradní doručení vyloučeno). Zde tedy žádné výkladové problémy nevznikají.
Jinak je tomu ale při doručování písemností prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky směrem od účastníka řízení k soudu jakožto orgánu veřejné moci,
neboť v tomto případě listina není doručena okamžikem, kdy byla odeslána, jako je
tomu u doručování v listinné formě prostřednictvím doručujícího orgánu, 101 ale až
později. Předmětem diskusí byla především skutečnost, zda je dokument v tomto
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Rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. 7. 2010, sp. zn. 7 Afs 46/2010, ze dne
21. 11. 2013, sp. zn. 7 Afs 5/2013, ze dne 18. 6. 2014, sp. zn. 3 Ads 100/2013 (zdroj: ASPI);
MACKOVÁ, A.; ŠTĚDROŇ, B. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
s komentářem, včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.,
2009. s. 81 - 82.
101
Lhůta je zachována, pokud je poslední den lhůty listina předána k přepravě orgánu, který zajišťuje
doručování.
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případě doručen soudu až samotným doručením, tj. okamžikem, kdy se přihlásí do
systému osoba k tomu pověřená, nebo zda se za okamžik doručení soudu (orgánu
veřejné moci) má považovat již dodání dokumentu do datové schránky soudu bez
ohledu na to, jestli se pověřená osoba přihlásila či nikoliv. Dle názoru Václava Vlka102
není listina soudu doručena v okamžiku, kdy byla odeslána, ale až okamžikem doručení
do datové schránky soudu. To podle něj má za následek přenášení odpovědnosti za
doručení písemnosti přímo soudu na osobu odesílatele. Tímto tvrzením však autor, jak
sám později uvedl, 103 neměl na mysli, že by snad šlo o doručení ve smyslu přihlášení se
kompetentní osoby do datové schránky, když uvádí, že pojem dodání a doručení do
datové schránky jsou dle jeho názoru pojmy totožné, které znamenají pouze to, že se
určitý dokument dostane do sféry vlivu orgánu veřejné moci (bez ohledu na to, zda se
jedná o podatelnu faktickou nebo elektronickou). Poukazuje na skutečnost, že dokument
není doručen soudu již okamžikem kliknutí na položku „odeslat“, ale až tehdy, když je
doručena do elektronického úložiště soudu, čímž dochází ex lege k zásadnímu posunu
oproti dosavadní praxi, tj. doručování v listinné podobě prostřednictvím doručujícího
orgánu (České pošty, s.p.), kdy byla lhůta k procesnímu úkonu zachována, pokud byla
listina v příslušné zákonem stanovené lhůtě odevzdána k poštovní přepravě; okamžikem
podání zásilky s písemností adresovanou soudu se tak osoba zbavovala odpovědnosti za
datum skutečného doručení příslušné listiny soudu. U datových schránek však okamžik
odeslání v podobě kliknutí na příslušnou ikonu není shodný s okamžikem podání
zásilky k poštovní přepravě, a tudíž neznamená z procesního hlediska doručení. Při
doručování do datové schránky soudu je proto třeba počítat s určitou časovou
prodlevou, která je způsobena tím, že mezi „kliknutím“ a dodáním do datové schránky
soudu je určitá mezera, která závisí na elektronickém toku dat, přičemž tato časová
rezerva jde zcela k tíži odesílatele dokumentu, tedy účastníka řízení.
Podle názoru Ústavního soudu ČR (nález sp. zn. II. ÚS 3518/11 ze dne
10. 1. 2012) je nepochybné, že podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu
veřejné moci je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné
moci. 104 V tomto rozhodnutí se soud zabýval ústavní stížností stěžovatelky, která
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VLK, V. Dva problémy s datovými schránkami. Bulletin advokacie 2012, č. 7 - 8, s. 25.
VLK, V. Poznámky k článku “Datové schránky pohledem advokátní koncipientky.”Bulletin advokacie
2012, č. 11, s. 29.
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Viz též usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2010 sp. zn. 9 Afs 28/2010, nebo BUDIŠ,
P., HŘEBÍKOVÁ, I.: Datové schránky. 1. vydání. Olomouc. ANAG, 2010, str. 110.
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namítala porušení svých práv obecnými soudy, jež odmítly její odvolání proti rozsudku
ve věci samé pro opožděnost, když nesprávně posoudily včasnost jejího podání
učiněného prostřednictvím datové zprávy dle okamžiku doručení datové zprávy do
datové schránky příslušného soudu prvního stupně, tj. podle okamžiku, kdy se příjemce
(pověřená soudní osoba) přihlásil do datové schránky (dne 10. 5. 2011 v 00:03:12 hod.)
a nikoli dle okamžiku dodání datové zprávy s odvoláním do datové schránky soudu (dne
9. 5. 2011 v 19:27:30 hod.). Odvolací soud pak dle stěžovatelky dospěl k nesprávnému
závěru, že dodání do datové schránky má stejné účinky jako jeho doručení přihlášením
se státního orgánu do své datové schránky. Tvrdila, že pokud je příjemcem státní orgán,
musí nastat fikce doručení již okamžikem dodání datové zprávy do jeho datové
schránky, což má za účel vyloučit případné úmyslné nepřihlašování se státního orgánu
do datové schránky. Ústavní soud se v dané věci přiklonil k názoru stěžovatelky, když
dospěl k závěru, že výše uvedené – stěžovatelkou tvrzené – skutečnosti ohledně doby
dodání odvolání do datové schránky soudu prvního stupně byly prokázány dostatečně,
neboť tyto jsou obsaženy v informačním systému datových schránek (viz ustanovení
§ 14 zákona o elektronických úkonech) a jsou tedy obecným soudům dostupné. Jedná se
tak o skutečnosti známé soudu z úřední činnosti, jež není třeba v občanském soudním
řízení dokazovat (viz ustanovení § 121 o.s.ř.). Odvolání tedy ze shora uvedených
důvodů nebylo podáno opožděně, když datová zpráva, která jej obsahovala, byla dodána
do datové schránky soudu prvního stupně poslední den lhůty k podání odvolání,
přičemž datum přihlášení pověřené osoby není relevantní, přestože "Identifikátor
elektronického podání," z nějž při svém rozhodování vycházel jak soud prvního stupně,
tak soud odvolací, neobsahuje údaj o dodání datové zprávy, nýbrž je nastaven tak, že
odděluje okamžik dodání a doručení datové zprávy jako v případě doručování fyzickým
a právnickým osobám, protože tyto informace měl soud k dispozici v rámci své úřední
činnosti.

1.4 Doručování

prostřednictvím

veřejné

datové

sítě

na

elektronickou adresu
Vedle doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky existuje
ještě jeden způsob elektronického doručování, kterým je doručování prostřednictvím
veřejné datové sítě na elektronickou adresu. Tento způsob není v praxi zdaleka tak často
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využíván jako doručování do datové schránky, základním předpokladem jeho využití je
skutečnost, že adresát soudní písemnosti nemá zřízenu datovou schránku a s ohledem na
absenci ochrany a bezpečnosti na úrovni systému datových schránek (jedná se
v podstatě o klasickou e-mailovou adresu, kde hrozí zásah ze strany třetích osob) má
poměrně přísně nastavená pravidla, za kterých je možné jej využívat. Základním
požadavkem u tohoto typu doručování je to, že dotyčný adresát musí disponovat tzv.
uznávaným elektronickým podpisem a zároveň musí o doručování soudních písemností
tímto způsobem požádat, tj. tento způsob si sám zvolit, případně s ním alespoň
souhlasit. Podle ustanovení § 46 odst. 2 o.s.ř. navíc adresát musí uvést akreditovaného
poskytovatele certifikačních služeb, 105 který vydal jeho kvalifikovaný certifikát 106
a vede jeho evidenci, nebo musí předložit svůj platný kvalifikovaný certifikát.
Ministerstvo vnitra ČR udělilo akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného
poskytovatele certifikačních služeb zatím pouze třem subjektům na základě splnění
požadovaných zákonných (resp. podzákonných) podmínek. Jejich seznam je možné
nalézt v databázi Ministerstva vnitra na www.mvcr.cz (rubrika eGovernment). Těmito
poskytovateli jsou První certifikační autorita, a.s. (akreditace udělena dne 15. 3. 2002) ,
Česká pošta, s.p. (akreditace udělena k datu 15. 7. 2005), a eIdentity a.s. (akreditace ode
dne 12. 9. 2005).107
Určitá nespolehlivost spojená s doručováním na adresátem zvolenou
elektronickou adresu spočívá v nutnosti spolupráce tohoto adresáta v podobě potvrzení
doručení písemnosti. 108 Z toho vyplývá, že adresát se tak může doručení písemnosti
tímto způsobem vyhnout jednoduše tím, že nepotvrdí její přijetí a soud pak v důsledku
toho bude muset stejně nakonec doručovat znovu klasicky prostřednictvím doručujícího
orgánu. Jinými slovy u tohoto způsobu doručování z podstaty věci nikdy nemůže dojít
k doručení fikcí a nepotvrzení přijetí datové zprávy (elektronického dokumentu) ve
stanovené třídenní lhůtě znamená ex lege neúčinnost takového doručení. Doručování na
105

Akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se dle ustanovení § 2 písm. j) zákona
o elektronickém podpisu, rozumí poskytovatel certifikačních služeb, jemuž byla udělena akreditace podle
tohoto zákona.
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Kvalifikovaným certifikátem se pak dle zákona o elektronickém podpisu, jeho § 2 písm. l) rozumí
certifikát, který má náležitosti podle § 12 citovaného zákona a byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem
certifikačních služeb.
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Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
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Ustanovení § 47 odst. 3 o.s.ř. stanoví, že doručení prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou
adresu je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu vrátila soudu jako nedoručitelná
nebo jestliže adresát do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil soudu její přijetí datovou zprávou.
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elektronickou adresu sice není v praxi příliš využíváno ze strany soudu, avšak jinak je
tomu v případě, že adresátem je soud a účastník, častěji pak jeho právní zástupce
(advokát). Zde totiž nehrozí to, že by soud svou nečinností odmítl podání tím, že by
nepotvrdil jeho přijetí. Soud tak na elektronickou adresu doručuje zejména v těch
případech, kdy lze důvodně předpokládat, že zasílané dokumenty svědčí ve prospěch
dotyčného adresáta, tzn., že tento má z nějakého důvodu zájem na přijetí konkrétní
listiny a je proto možné očekávat, že přijetí dokumentu ve třídenní lhůtě potvrdí.109

1.4.1 Elektronický podpis
Jak jsem již uvedla shora, je zapotřebí, aby odesílatel elektronického dokumentu
disponoval uznávaným elektronickým podpisem. Elektronickým podpisem v obecné
rovině rozumíme ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) zákona o elektronickém podpisu,
údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky
spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby
ve vztahu k datové zprávě. Zákon o elektronickém podpisu přitom rozlišuje několik
typů elektronického podpisu, a sice tzv. jednoduchý (obyčejný) elektronický podpis,
zaručený elektronický podpis (jeho variantou je pak tzv. uznávaný elektronický podpis),
dále elektronickou značku a časové razítko.
Písemnému podpisu na listině však může z hlediska důkazního konkurovat
pouze zaručený elektronický podpis, jenž ve srovnání s jednoduchým elektronickým
podpisem disponuje vyšší mírou důkazní spolehlivosti, když jeho základní funkcí je
jednoznačná identifikace podepisující osoby.

110

Jeho použití současně zakládá

domněnku, že osoba, která dokument podepsala, je seznámena s jeho obsahem.
Zaručený elektronický podpis musí splňovat zákonem kumulativně stanovené
podmínky, a to, že musí být jednoznačně spojen s podepisující osobou, musí umožňovat
identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě a zároveň musí být vytvořen
a připojen k datové zprávě (dokumentu v elektronické podobě) pomocí prostředků,
které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, přičemž je
109

SVOBODA, K.; SUK, M.; ZEMAN, P. Doručování v soudním řízení, 1. vyd. Praha : Linde Praha,
2009, s. 178; ŠÍNOVÁ, R.; BARTONÍČKOVÁ, K.; KŘIVÁČKOVÁ, J.; KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I.
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Použití zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky zaručuje, že dojde-li k porušení
obsahu datové zprávy od okamžiku, kdy byla podepsána nebo označena, toto porušení bude možno zjistit
(ustanovení § 4 zákona o elektronickém podpisu).
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k dokumentu, k němuž se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit
jakoukoliv následnou změnu dat. I přesto, že zaručený elektronický podpis nepochybně
zaručuje vyšší bezpečnost co do identifikace podepisující osoby, je i jednoduchý
elektronický podpis schopen vyvolat specifické zákonem předpokládané právní účinky.
U jednoduchého elektronického podpisu lze hovořit o určité alespoň slabě identifikační
funkci vzhledem k formulaci ustanovení § 3 odst. 1 zákona o elektronickém podpisu.111
Figuruje zde tedy do určité míry také domněnka autorizace dokumentu, avšak
u jednoduchého elektronického podpisu je tato poměrně jednoduše vyvratitelná, neboť
ke zpochybnění jeho pravosti zásadně postačí pouhá výpověď domnělé podepisující
osoby. Pokud se jedná o použití elektronické značky ve smyslu ustanovení § 3a zákona
o elektronickém podpisu, toto lze doporučit pouze k omezenému užití v situacích, kdy
je třeba elektronický dokument autentizovat s tím, že již není nutné jím deklarovat vůli
dané osoby, která dokument odesílá. Elektronickou značku tak není vhodné využívat
jako elektronický podpis u právních úkonů a procesních podání soudu, které by
v důsledku toho ztratily náležitou důkazní hodnotu, pokud jde o způsobilý projev vůle
daného subjektu, který jej činí. To vše s odkazem na znění ustanovení § 3a zákona
o elektronickém podpisu, které stanoví, že „použití elektronické značky založené na
kvalifikovaném systémovém certifikátu a vytvořené pomocí prostředku pro vytváření
elektronických značek umožňuje ověřit, že datovou zprávu označila touto elektronickou
značkou označující osoba. Pokud označující osoba označila datovou zprávu, má se za
to, že tak učinila automatizovaně bez přímého ověření obsahu datové zprávy a vyjádřila
tím svou vůli.“ U časového razítka je to s vyjádřením vůle a přičitatelností
elektronického dokumentu konkrétní osobě obdobné. K podepsání podání soudu se
proto nevyužívá, nicméně lze jej uplatnit tam, kde stačí obsah elektronického
dokumentu pouze fixovat, resp. časově stabilizovat.112
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že podání soudu (ať už jej činí soud vůči
111

Datová zpráva je podepsána, pokud je opatřena elektronickým podpisem. Pokud se neprokáže opak,
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okamžikem ustanovení § 2 písm. r) zákona o elektronickém podpisu; POLČÁK, R. Praxe
elektronických dokumentů. Bulletin advokacie, 2011, č. 7- 8, s. 56 – 57.
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účastníku řízení, případně vůči jinému subjektu, nebo osoba vůči soudu)
prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu je nutné vždy opatřit
elektronickým podpisem. Občanský soudní řád v ustanovení § 42 odst. 2 pak stanoví, že
podání učiněné v elektronické podobě je nutné ve lhůtě 3 dnů doplnit předložením jeho
originálu, anebo písemným podáním téhož znění. Toto omezení platilo do konce roku
2013 pro všechna elektronická podání bez výjimky; od 1. 1. 2014 však novelizované
ustanovení § 42 odst. 3 o.s.ř. připouští elektronické podání jakožto úkon rovnocenný
těm, které jsou činěny v listinné podobě, a sice za podmínky, že buď půjde o podání ve
formě datové zprávy dle zákona o elektronických úkonech, nebo bude příslušné podání
opatřeno uznávaným elektronickým podpisem podatele.
V souvislosti s podáními učiněnými v elektronické podobě ve smyslu ustanovení
§ 42 odst. 3 o.s.ř. musel Ústavní soud ČR opakovaně řešit otázku přípustnosti podání,
která byla jako celek opatřena zaručeným elektronickým podpisem, avšak ne tak již
jednotlivé přílohy k nim připojené. Konkrétně se Ústavní soud touto problematikou
zabýval ve svém nálezu ze dne 13. 5. 2013 sp. zn. IV. ÚS 4787/12, který se týkal podání
odporu proti platebnímu rozkazu učiněnému formou přílohy nepodepsané zaručeným
elektronickým podpisem, která byla součástí e-mailu, jenž byl

zaručeným

elektronickým podpisem opatřen. V odůvodnění tohoto rozhodnutí Ústavní soud dospěl
k závěru, že „za formálně bezvadný a obsahově dostatečný odpor je třeba považovat již
samotné stěžovatelovo avízo (zaslané soudu elektronicky s elektronickým certifikovaným
podpisem), podle něhož je odpor podáván, a to bez ohledu na skutečnost, zda byla
zvlášť podepsána i příloha zprávy, obsahující mírně rozpracovanou verzi sdělení, že je
odpor podáván.“ Je však třeba mít na zřeteli, že i za situace, kdy by samotný text
e-mailu (opatřeného uznávaným elektronickým podpisem) neobsahoval formulaci, že je
podáván řádný opravný prostředek, bylo by též nutné dokument obsažený v příloze
e-mailu, jenž tvoří součást zprávy, považovat za řádně podaný odpor (opravný
prostředek). Stejnými východisky se Ústavní soud řídil také v nálezu ze dne 27. 8. 2012
sp. zn. II. ÚS 3042/12, v němž uvedl, že i když lze připustit, že elektronický podpis
zprávy jako celku identifikuje toliko osobu, která odeslala předmětný e-mail, přičemž
současně nepotvrzuje autorství odesílatele ve vztahu k přílohám. V této souvislosti však
nelze přehlédnout skutečnost, že autorství není, s výjimkou vlastnoručně sepsaného
a podepsaného podání, s jistotou určitelné ani u písemného podání. Ve vztahu
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k přílohám ale lze podpis elektronického podání jako celku chápat tak, že potvrzuje vůli
autora e-mailu odeslat do podatelny soudu připojené dokumenty, s nimiž se, implicitně
vzato, ztotožňuje. Ústavní soud zároveň dovodil, že s nedostatkem podpisu jednotlivých
příloh elektronického podání (e-mailu) za současného opatření podání jako celku
zaručeným elektronickým podpisem jeho autora nelze bez dalšího spojovat následek
spočívající v odepření soudní ochrany.
Smyslem a účelem ustanovení § 42 odst. 3 o.s.ř. je záruka identifikace účastníka
řízení a zároveň také autenticity učiněného podání s tím, že důvodem, proč mají být
elektronická podání doplňována, je pouze snaha o odstranění pochybností, pokud jde
o určení totožnosti osoby, která podání učinila, tedy zabránit, aby jménem podatele činil
bez jeho vědomí či dokonce proti jeho vůli podání někdo jiný.113

1.5 Kolize mezi uznávaným elektronickým podpisem a fikcí
podpisu
V praxi může dojít k situaci, kdy je elektronický dokument řádně podepsán,
tj. opatřen uznávaným elektronickým podpisem jednoho subjektu (autora), a zároveň by
na něj měla být ex lege aplikována fikce podpisu jiného subjektu (osoby, které byla
zřízena datová schránka). Zde pak vyvstává otázka, zda v tomto případě dát přednost
uznávanému elektronického podpisu na odeslaném podání, nebo fikci podpisu
odesílající osoby, která však dle obsahu daného dokumentu nemá s tímto podáním nic
společného, protože se jedná o cizí datovou schránku. Ze zákona totiž nevyplývá
priorita autentizace původce úkonu jeho uznávaným elektronickým podpisem ani
přihlášením do datové schránky. Samozřejmě, že problém nastává pouze tehdy, když
půjde o dva různé subjekty a skrze fikci podpisu odesílatele by se k podání měl připojit
podpis osoby, která k obsahu dokumentu nemá žádný vztah. Praktickým příkladem
může být například podání statutárního orgánu právnické osoby (jednatele), který však
v rámci soudního jednání vystupuje jako samostatný účastník, nikoliv jako zástupce
dané právnické osoby.
Pro variantu přednosti fikce podpisu se vyslovil například Krajský soud
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Nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1829/13 (dostupný na www.nalus.cz).
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v Českých Budějovicích,114 který dospěl k závěru, že „podání učiněné prostřednictvím
datové schránky je podáním té osoby (fyzické či právnické), které byla datová schránka
zřízena, a je vyloučené, aby podání učiněné prostřednictvím datové schránky určité
osoby bylo považováno za podání učiněné osobou jinou.“ Soud v daném případě
nepřihlédl k odvolání společníka veřejné obchodní společnosti, které bylo sice podáno
včas, ale v osobní věci tohoto společníka za použití datové schránky společnosti
s odůvodněním, že odvolání bylo podáno neoprávněnou osobou. Své rozhodnutí soud
dále zdůvodnil tak, že „lze souhlasit s názorem žalobkyně, že podání soudu může
doručit někdo jiný než účastník řízení“, ale že tento názor se vztahuje „na podání, které
je účastníkem řízení podepsáno a třetí osobou je takto perfektní podání pouze
doručováno. V případě doručování prostřednictvím datové schránky však identifikace
určité osoby její datovou schránkou v podstatě nahrazuje nutnost jejího podpisu na
podání“. Na základě této argumentace pak dovodil, že „nebylo povinností soudu
I. stupně vyzvat žalobkyni k odstranění vady odvolání podaného prostřednictvím datové
schránky a spočívající v absenci jejího podpisu.“ Soud se tak v daném případě vůbec
nezabýval skutečným obsahem odvolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) a tedy ani možností, že by
v jiném případě mohlo být podání společníkem obchodní společnosti samostatně
elektronicky podepsáno, čímž by se stalo obsahově perfektním. Tento postup soudu,
kdy nevyzval účastníka řízení ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. k odstranění vady
spočívající v nedostatku podpisu podání, je dle mého názoru nesprávný, neboť chybí-li
podpis, podání nesplňuje všechny stanovené náležitosti podle ustanovení § 42 odst. 4
o.s.ř., a je proto vadou podání byť učiněného v elektronické podobě, jestliže nebylo
řádně elektronicky podepsáno.
Krajský soud v Praze 115 pak v obdobném případě odmítl odvolání účastníka
podle § 218a o.s.ř. (pro opožděnost), jakož i odvolání obchodní společnosti jakožto
neoprávněné osoby podle § 218 písm. b) o.s.ř. De facto bylo ve věci podáno (dle
obsahu) pouze jediné odvolání, a to ze strany účastníka, nicméně včas bylo podáno jen
blanketní odvolání z datové schránky obchodní společnosti, v níž zástupce žalobce
vyvíjí svou činnost advokáta ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění zákona č. 303/2013 Sb. Krajský soud v Praze tedy také dospěl
114

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 13. 5. 2011, sp. zn. 15
Co 337/2011 (zdroj: ASPI).
115
Usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. 28 Co 97/2012 (nepublikováno).
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k závěru, že „odvolání podané z datové schránky obchodní společnosti, ve které působí
advokát zastupující účastníka na základě procesní plné moci, a došlé do datové
schránky soudu, je podané někým, kdo k odvolání není oprávněn, když obchodní
společnost, z jejíž datové schránky bylo odvolání odesláno, není účastníkem řízení, ani
jeho zástupcem“ a zcela analogicky jako Krajský soud v Českých Budějovicích (viz
shora) pominul skutečný obsah podání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.), stejně jako možnost, že by
v jiném případě mohlo být podání účastníkem, resp. jeho právním zástupcem
samostatně elektronicky podepsáno, čímž by se stalo obsahově perfektním.
Jiný senát Krajského soudu v Praze v usnesení ze dne 23. 6. 2014, sp. zn. 65
ICm 1109/2014 dovodil, že „datovou zprávu nelze ztotožňovat s podáním (jakožto
procesním úkonem) a žaloba, která byla soudu zaslána jako příloha datové zprávy
a která nebyla opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebyla řádně elektronicky
podepsána, i když u samotné datové zprávy byl připojen zaručený elektronický podpis.“
Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 33 Cdo
2743/2013 pak úkon učiněný jinou osobou prostřednictvím „cizí“ datové schránky
nemá sice právní účinky, které zákon jinak dokumentu doručenému prostřednictvím
datové schránky přiznává. Konstatoval ale, že takto učiněné úkony nelze považovat
automaticky za neúčinné, když dospěl k závěru, že „(...) bude-li úkon učiněný
prostřednictvím datové schránky jiného subjektu podepsán uznávaným elektronickým
podpisem subjektu činícího úkon a splní-li další požadavky právními předpisy na tento
úkon kladené, pak bude, byť je učiněn prostřednictvím cizí datové schránky, materiálně
perfektním. Při absenci uznávaného elektronického podpisu podatele je třeba
postupovat shodně jako v případě podání učiněného prostřednictvím veřejné datové sítě
bez použití uznávaného elektronického podpisu (...).“ V případě, že podání je odesláno
z datové schránky téhož subjektu, ale váže se k jinému jeho statutu (například advokát
učiní úkon v plné moci za svého klienta namísto z datové schránky podnikající fyzické
osoby – advokáta prostřednictvím své datové schránky fyzické osoby), nemá, dle
názoru Nejvyššího soudu (viz shora citované usnesení), tato skutečnost na účinky úkonu
vliv. Vzhledem k tomu, že každý procesní úkon účastníka řízení by měl být posuzován
soudem dle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.), nelze pominout, že přílohy datové zprávy
(oproti fikci podpisu právnické osoby podle § 18 odst. 2 zákona o elektronických
úkonech) mohou vypovídat o tom, že autorem úkonu vůči soudu, je právě subjekt
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(například právní zástupce účastníka řízení – advokát) odlišný od držitele datové
schránky (například právnická osoba – společnost, jejímž předmětem podnikání je
výkon advokacie). Obsahový rozpor mezi označením autora podání (přílohy datové
zprávy) a fikcí podpisu je pak třeba považovat za vadu podání, k jejímuž odstranění by
měl soud autora podání vyzvat ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř., aby tento měl
možnost tuto vadu svého podání odstranit. Osobně se ztotožňuji s tímto názorem
Nejvyššího soudu, tedy že je třeba vycházet z ustanovení § 41 odst. 2 o.s.ř., dle něhož
soud každý úkon posuzuje podle jeho obsahu, a nikoli podle sociální role, kterou při
jeho provádění zastává. Jinými slovy, úkon, který činí fyzická osoba svým jménem, činí
za sebe, nota bene, pokud z obsahu podání vyplývá, že tomu tak skutečně je a příslušný
úkon se týká jí osobně, resp. řízení, v němž vystupuje jako účastník, i kdyby
k takovému podání použila datové schránky jiné osoby. Při porovnání s podáními
učiněnými v listinné podobě, u nichž dochází k odlišení konkrétní sociální role určité
osoby v závislosti na obsahu písemnosti, a ne podle druhu podpisu, resp. jeho dodatku,
kdy se podle obsahu dokumentu dá zjistit, zda fyzická osoba jedná jménem svým
v soukromé či profesní věci, zda jedná jménem právnické osoby nebo orgánu veřejné
moci, anebo za jiného na základě plné moci, pak docházím (shodně jako např. Peterka
a Podaný) 116 k závěru, že na základě této argumentace neexistuje žádný logicky
zdůvodnitelný důvod, proč by tomu u elektronických dokumentů mělo být jinak než
u klasických listinných podání.
V souvislosti se shora zmíněným nejednotným rozhodováním obecných soudů
bych chtěla poukázat na návrh stanoviska Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpjn 203/2014
(dále jen „stanovisko“), který v jeho současné podobě zatím nebyl schválen, a v němž
se uvádí, že uznávaným elektronickým podpisem je třeba opatřit samotné podání
učiněné v elektronické podobě, protože nelze bez dalšího ztotožňovat podání s datovou
zprávou v širším slova smyslu 117 dodávanou elektronickou poštou a že elektronický
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PETERKA, J., PODANÝ, J. Problematika podání k soudu prostřednictvím datové schránky. Bulletin
advokacie 2013, č. 1-2, s. 16.
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„(…) datová zpráva v širším slova smyslu je prostředek pro elektronickou komunikaci v rámci veřejné
datové sítě (Internetu nebo systému ISDS) a slouží jako elektronický nosič (obálka) elektronických
dokumentů vložených jako její příloha za účelem přepravy od odesílatele k příjemci. V systému ISDS
datová zpráva (v širším slova smyslu) vyjadřuje pouze standardizovanou elektronickou nadstavbu
(kontejner) obsahující „přílohy“ (jako samostatné dokumenty); datová zpráva v systému ISDS tedy musí
mít alespoň jednu „přílohu“. U elektronické pošty může datová zpráva (v širším slova smyslu) obsahovat
vlastní sdělení adresátu a tedy samotný dokument může být její součástí, aniž by bylo nutné - jako je tomu
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nosič není součástí podání, pokud z obsahu samotného projevu vůle nevyplývá opačný
závěr, musí proto být uznávaným elektronickým podpisem opatřen ten elektronický
dokument, který obsahuje procesní úkon účastníka občanského soudního řízení. Dle
stanoviska tak není správný názor, podle něhož je postačující, pokud uznávaným
elektronickým podpisem je opatřen elektronický nosič (obálka) a nikoliv také samotný
elektronický dokument, který obsahuje procesní úkon, s odůvodněním, že se jedná
o nedílný celek opatřený uznávaným elektronickým podpisem.
V bodě III. stanoviska se říká, že „bylo-li podání v elektronické podobě
opatřeno uznávaným elektronickým podpisem, nepoužije se ustanovení § 18 odst. 2
zákona č. 300/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, i když bylo učiněno
prostřednictvím datové schránky.“ Jinými slovy se tedy neuplatní fikce podpisu, jestliže
dokument je opatřen uznávaným elektronickým podpisem. „Ačkoliv bylo učiněno
z datové schránky určité fyzické nebo právnické osoby, musí být vždy pokládáno za
procesní úkon toho, jenž podle obsahu podání učinil procesní úkon a jehož uznávaný
elektronický podpis byl k úkonu připojen; byl-li úkon opatřen uznávaným elektronickým
podpisem, nemůže se (již z povahy věci) uplatnit jakákoli fikce podpisu osoby, která
úkon učinila prostřednictvím datové schránky.“ S tímto závěrem vyplývajícím ze
stanoviska se plně ztotožňuji, je však otázkou, zda ve finální podobě stanoviska zůstane
zachován.

2. Doručování do ciziny
V souvislosti s rozvíjejícími se mezinárodními vztahy je třeba, aby se soudy
v rámci civilního soudního procesu stále více zabývaly doručováním s cizím prvkem.
Doručování do zahraničí totiž zpravidla zajišťuje dožádaný soud cizího státu, a to za
použití procesních předpisů tohoto státu, tj. vlastních předpisů, které nemusí vždy
odpovídat způsobům doručování dožadujícího soudu (státu), a tudíž pro něj nemusí být
přijatelné. Proto je při doručování do zahraničí nutné dodržovat určité postupy, které
mají zaručit procesní práva účastníků řízení, neboť je nezbytné, aby všichni účastníci
byli seznámeni se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z konkrétního soudního
v systému ISDS - dokument vkládat jako přílohu.“ (srov. návrh stanoviska Nejvyššího soudu ČR sp. zn.
Cpjn 203/2014).
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řízení. Takové řízení, v němž by například žalovanému nebyla doručena žaloba nebo
například některému z účastníků předvolání k jednání, rozhodnutí ve věci, případně jiný
dokument nezbytný pro řádný průběh soudního řízení, by bylo stiženo vážnou procesní
vadou. V současné době se, alespoň podle mých zkušeností z praxe, při doručování do
ciziny příliš nevyužívá služeb pošty na tzv. mezinárodní „růžovou“ doručenku, neboť
toto se ve většině případů (států) ukázalo jako nespolehlivé. Při doručování do
konkrétního státu je dobré vycházet ze zkušeností s doručováním soudce, který vede
senát zabývající se agendou s cizím prvkem.
České soudy doručují do ciziny v zásadě podle tří typů právních norem, kterými
jsou bilaterální a multilaterální mezinárodní smlouvy o právní pomoci, dále pak právní
předpisy Evropských společenství resp. Evropské unie (zejména nařízení Evropského
parlamentu a Rady ES č. 1393/2007 ze dne 13. 11. 2007) a konečně také zákon
č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“). Postup, který se
uplatní při doručování do ciziny, závisí vždy na tom, zda stát, do něhož se doručuje, je
členským státem Evropské unie či nikoliv. Před vstupem České republiky do Evropské
unie se při doručování do zahraničí postupovalo zejména podle mezinárodních úmluv.
Tento postup je však dnes užíván jako subsidiární, neboť příslušným normám EU
upravujícím doručování je přiznána aplikační přednost před normami obsaženými
v mezinárodních smlouvách. Přednost před aplikací mnohostranných úmluv o právní
pomoci pak mají úmluvy dvoustranné, jež zohledňují zvláštnosti a specifika ujednaná
mezi konkrétními státy. Dvoustranné smlouvy o právní pomoci umožňují přímý styk
justičních orgánů mezi sebou.118

2.1 Doručování v rámci EU
Doručování v rámci zemí Evropské unie se řídí zásadně nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 1393/2007, o doručování soudních a mimosoudních písemností ve
věcech občanských a obchodních v členských státech a o zrušení nařízení Rady ES
č. 1348/2000 („dále jen nařízení“). Vedle toho se na doručování mezi jednotlivými
členskými státy EU použije také dvoustranných smluv, pokud byly mezi těmito státy
118

SVOBODA, K.; SUK, M.; ZEMAN, P. Doručování v soudním řízení, 1. vyd. Praha : Linde Praha,
2009, s. 192; ŠÍNOVÁ, R.; BARTONÍČKOVÁ, K.; KŘIVÁČKOVÁ, J.; KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I.
Doručování v civilním soudním řízení, 1. vyd. Praha : Leges, 2009, s. 75.
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uzavřeny a pokud neodporují nařízení. Tyto smlouvy mají urychlit a zjednodušit
doručování soudních písemností. V ustanovení článku 20 odst. 2 nařízení je výslovně
stanoveno, že „toto nařízení nebrání členským státům v zachování nebo uzavírání
dohod nebo ujednání týkajících se urychlení nebo zjednodušení zasílání písemností za
předpokladu, že jsou s tímto nařízením slučitelné.“ Pokud se však jedná o smlouvy
uzavírané v minulosti, většina z nich již s nařízením slučitelná není, a proto se jich
nepoužije. Zjednodušení postupu doručování mezi jednotlivými členskými státy EU
bylo koneckonců důvodem přijetí nařízení. Nařízení postup zjednodušuje, když jednak
ve své příloze obsahuje standardizované (na internetu volně dostupné) formuláře, které
jsou koncipovány tak, aby je bylo možné intuitivně správně vyplnit, a jednak nařízení
zrušilo požadavek apostilace, legalizace, případně obdobných formalit jak u soudních
tak i mimosoudních dokumentů získávaných ze zahraničí.119 Nařízení rozlišuje celkem
čtyři základní způsoby doručování, a to doručení prostřednictvím odesílajících
a přijímacích orgánů, dále pak cestou využití diplomatických a konzulárních zástupců,
poštou a konečně tzv. přímé doručení, kdy každá osoba zúčastněná na soudním řízení je
oprávněna nechat doručit soudní písemnost přímo prostřednictvím soudních úředníků,
úředníků nebo jiných příslušných osob přijímajícího členského státu, pokud takovéto
přímé doručení povolují právní předpisy daného členského státu (čl. 15 nařízení); náš
právní řád poslední uvedenou možnost doručení nezná. Podle rozsudku Evropského
soudního dvora (třetího senátu) ze dne 9. 2. 2006, C-473/04, Plumex proti Young Sports
NV (řízení o předběžné otázce) nařízení musí být vykládáno v tom smyslu, že v něm
není zavedena žádná hierarchie mezi jednotlivými způsoby doručování. Ani z důvodové
zprávy nařízení ani z jeho ustanovení nevyplývá, že by určitému způsobu doručování
bylo přiznáno podřadné postavení ve vztahu ke způsobu doručování prostřednictvím
odesílajících a přijímajících subjektů. Účelem nařízení je zaručit efektivní realizaci
doručování soudních písemností při dodržování legitimních zájmů jejich adresátů,
a proto musí být představitelné, že se použije jeden nebo druhý způsob či dokonce
simultánně dva nebo několik způsobů doručování zároveň, které se jeví s přihlédnutím
k okolnostem projednávaného případu nejpřijatelnější nebo nejvhodnější.
119
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2.1.1 Působnost nařízení č. 1393/2007
V bodech 6 a 7 Preambule nařízení je výslovně stanoveno, že účinnost a rychlost
soudního řízení v občanských věcech vyžaduje, aby zasílání soudních a mimosoudních
písemností mezi místními subjekty určenými členskými státy probíhalo přímo a rychle,
přičemž rychlost zasílání vyžaduje použití veškerých vhodných prostředků, které zajistí,
že budou dodrženy určité podmínky týkající se čitelnosti a spolehlivosti přijaté
písemnosti. Bezpečnost zasílání pak především vyžaduje, aby k doručované písemnosti
byl přiložen jednotný formulář, který je třeba vyplnit v úředním jazyce nebo v jednom
z úředních jazyků místa doručení, popřípadě v jiném jazyce, který dožádaný členský
stát označí za přijatelný. Pokud jde o věcnou působnost, nařízení se použije tehdy, když
má být doručena soudní, popř. mimosoudní písemnost, z jednoho členského státu do
jiného členského státu za účelem doručení v tomto členském státě, pokud se jedná
o občanské a obchodní věci. 120 Pojem „občanské a obchodní věci“ je přitom nutné
vykládat ve shodě s judikaturou Soudního dvora EU 121 k nařízení Brusel I. 122 Podle
usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3793/2011 ze dne 27. 9. 2012 nesmějí být
při výkladu pojmu „občanská a obchodní věc“ podle článku 1 odst. 1 nařízení Brusel I.
pojmy použité v nařízeních EU vykládány ve světle norem národního práva, ale musí
být interpretovány autonomně s přihlédnutím k cílům a systematickému uspořádání
nařízení a v souladu s obecnými principy, jež vyplývají ze všech národních právních
řádů. Podle judikatury Soudního dvora EU lze pojmy „občanská a obchodní věc“
vykládat především formou oddělení aktů veřejné moci (acta iure imperii). O výkon
veřejné moci jde zejména tehdy, když subjekt veřejného práva uplatňuje vůči osobě
soukromého práva požadavek na plnění, který vyplývá z normy veřejného práva. Za
účelem zjištění, zda státní orgán jedná při výkonu státní moci, je třeba zkoumat principy
a detaily pravidel, jimiž se daný úkon řídí, přičemž v případech, kde je konkrétní úkon
založen na ustanoveních, kterými zákonodárce uděluje veřejné moci výsady nebo práva,
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Článek 1 odst. 1 nařízení.
Viz např. rozsudek ESD ve věci LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG v. Eurocontrol,
č. 29/76, ze dne 14. 10. 1976, SbSD 1976, s. 1541; rozsudek ESD ve věci Nizozemský stát v. Reinhold
Rüffer, č. 814/79, ze dne 16. 12. 1980, SbSD 1980, s. 3807; rozsudek ESD ve věci Volker Sonntag v.
Hans Waidmann, Elisabeth Waidmann a Stefanu Waidmann, ze dne 21. 4. 1993, C-172/91, SbSD 1993,
s. 1963.
122
Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
121
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nespadá takovýto úkon pod pojem „civilní věc“. 123 Příkladem, kdy veřejný orgán
vykonává pravomoci státu, může být zaplacení poplatků subjektu veřejného práva (ať
už národnímu nebo mezinárodnímu) ze strany soukromého subjektu za povinné
používání jeho služeb a zařízení za předpokladu, že tyto služby a zařízení jsou nabízeny
výlučně tímto veřejným subjektem. Uvedené platí zejména tehdy, pokud je výše
poplatků, metody jejich výpočtu a postup při jejich vybírání stanovena ve vztahu
k uživatelům jednostranně.124
Pokud se jedná o výklad článku 1 odst. 1 nařízení č. 1393/2007125 v tom směru,
kdy je doručení soudní písemnosti mezi členskými státy vyňato z působnosti nařízení,
k tomu se podrobně vyjádřil první senát soudního dvora EU v rozsudku ve věci Adler
č. C-325/11 ze dne 19. 12. 2012. Podstatou citovaného rozhodnutí byla odpověď na
předběžnou otázku položenou soudnímu dvoru ze strany Sąd Rejonowy w Koszalinie
(polský soud), a to zda předmětné ustanovení čl. 1 odst. 1 nařízení č. 1393/2007
(popřípadě článek 18 SFEU), musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové právní
úpravě členského státu, která stanoví, že soudní písemnosti určené straně, jejíž bydliště
nebo místo obvyklého pobytu se nachází v jiném členském státě, jsou založeny do
spisu, a považovány tak za doručené, pokud uvedená strana neoznačila zmocněnce pro
doručování s bydlištěm v prvním členském státě, ve kterém probíhá soudní řízení. Při
hledání odpovědi na položenou otázku je nutné v první řadě upřesnit rozsah působnosti
nařízení, kdy soud musí zkoumat, zda se nařízení vztahuje na doručování soudních
písemností v případech stanovených tímto nařízením, na něž se vztahuje vnitrostátní
právní úprava členského státu, nebo zda se nařízení použije pouze tehdy, musí-li
písemnost být doručena do jiného členského státu podle procesních pravidel platných ve
státě, kde řízení probíhá. Dle znění ustanovení článku 1 odst. 1 nařízení má být soudní
písemnost zaslána z jednoho členského státu do druhého za účelem doručení ve druhém
členském státě, přičemž však je třeba současně neodhlížet od ostatních ustanovení
obsažených v nařízení, neboť samotný odst. 1 neobsahuje výslovné určení okolností, za
nichž písemnost musí být doručena z jednoho členského státu do druhého. Například
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Viz rozsudek ESD ve věci Gemeente Steenbergen v. Baten ze dne 14. listopadu 2002, C-271/00.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3793/2011 ze dne 27. 9. 2012.
125
Toto nařízení se použije na občanské a obchodní věci, kdy musí být soudní nebo mimosoudní
písemnost zaslána z jednoho členského státu do druhého za účelem doručení v druhém členském státě.
Nevztahuje se zejména na daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost státu za jednání nebo
opomenutí při výkonu státní moci („acta iure imperii“).
124
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odstavec 2 článku 1 nařízení stanoví, že se nařízení nepoužije, jestliže není známa
adresa osoby, jíž má být písemnost doručena; bod 8 odůvodnění uvedeného nařízení pak
uvádí, že by se toto nařízení nemělo vztahovat na doručení písemnosti
zplnomocněnému zástupci strany v členském státě, kde se koná řízení, a to bez ohledu
na místo bydliště této strany. Z uvedeného tak vyplývá, že za použití systematického
výkladu nařízení toto stanoví pouze dva případy, kdy je doručení soudní písemnosti
mezi členskými státy vyňato z jeho působnosti, a to tehdy, není-li známo bydliště nebo
obvyklý pobyt osoby, které je písemnost doručována, nebo v případě, kdy dotyčná
osoba označila zplnomocněného zástupce ve státě, kde soudní řízení probíhá.
V ostatních případech jestliže adresát písemnosti má bydliště v zahraničí, je pro
doručení soudní písemnosti působnost nařízení č. 1393/2007 dána vždy a jeho použití je
tak obligatorní. S ohledem na výše uvedené je pak tvrzení polské strany, dle něhož se
okolnosti obligatorního použití nařízení na doručování soudních písemností do jiného
členského státu, musí stanovit konformně podle vnitrostátního práva členského státu, na
jehož území řízení probíhá, neopodstatněné. Je tomu tak z toho důvodu, že určení
skutečnosti, kdy bude nařízení použito a kdy ne, nemůže být ponecháno na vůli
zákonodárců jednotlivých členských států, neboť to by znamenalo, že v konečném
důsledku by každý členský stát mohl zavádět rozdílná řešení, což by bránilo jednotnému
uplatňování nařízení.
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V posuzovaném případě bylo tedy třeba posoudit, zda

vnitrostátní právní úprava v Polsku, která stanoví pravidlo, že se doručení považuje za
provedené založením soudních písemností do spisu, pokud strana s bydlištěm
v zahraničí neoznačila zmocněnce pro doručování v Polsku, je slučitelná s unijním
právem z hlediska systému a cílů nařízení č. 1393/2007, když za daných okolností
případu je zřejmé, že doručení soudní písemnosti spadá do působnosti nařízení. V tomto
ohledu je nutné si uvědomit, že nařízení č. 1393/2007 dle bodu 2. odůvodnění směřuje
k zavedení režimu doručování v rámci Společenství, jehož účelem je řádné fungování
vnitřního trhu.127 K zaručení účinnosti a rychlosti soudního řízení v občanských věcech
pak dle článku 2 nařízení dochází k předání soudních písemností v zásadě mezi
odesílajícími a přijímajícími subjekty určenými členskými státy. Samotné nařízení
č. 1393/2007 kromě toho stanoví v oddílu 2 další možné způsoby předávání, aniž mezi
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Viz rozsudek ESD ve věci Leffler ze dne 8. listopadu 2005, C-443/03, bod 44.
Srov. rozsudek ESD ve věci Roda Golf & Beach Resort ze dne 25. června 2009, C-14/08, body
53 až 55.
127
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nimi zavádí hierarchii. 128 Jen pro připomenutí jde o doručování konzulární nebo
diplomatickou cestou, jakož i doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci,
doručování prostřednictvím poštovních služeb, nebo přímé doručení ministerským
úředníkem nebo jinými příslušnými osobami přijímajícího státu na žádost zúčastněné
osoby. Vzhledem k tomu, že vyjmenované způsoby doručování jsou v nařízení
stanoveny taxativně, není zde prostor pro jakýkoliv jiný způsob doručení, a tedy ani pro
shora uvedené fiktivní doručení, které platí v Polsku dle tamějšího občanského
soudního řádu. Tento závěr je v souladu s cíly nařízení, kterým je na jedné straně
zdokonalení a urychlení předávání soudních písemností mezi členskými státy,129 s tím,
že tohoto cíle nelze dosáhnout na úkor práva osob na obhajobu, resp. práva na
spravedlivý proces,130 neboť účelem řady ustanovení nařízení č. 1393/2007 je zároveň
sladit efektivitu a rychlost předávání soudních písemností s požadavkem zajistit
dostatečnou ochranu práva adresátů na obhajobu, a to především formou záruky
skutečného a efektivního přijetí soudních písemností.131 V nařízení je obsaženo mnoho
takových záruk, kterými jsou například požadavek používání jednotného formuláře,
překlad písemnosti do úředního jazyka členského státu, do něhož je písemnost zasílána,
event. do jazyka, kterému adresát rozumí, dále pak je třeba vidět záruku skutečného
doručení v článku 14 nařízení, který ukládá všem členským státům, jež si zvolily
předávání písemností prostřednictvím poštovních služeb, doručovat soudní písemnosti
doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí a v neposlední řadě je v této souvislosti
třeba poukázat na ustanovení článku 19 odst. 1 nařízení, v němž je vyjádřen požadavek,
aby soudce odesílajícího členského státu přerušil řízení, jestliže se žalovaná strana
nedostavila k jednání, a to do doby dokud nebude zjištěno, že žaloba byla s dostatečným
předstihem doručena způsobem předepsaným vnitrostátními právními předpisy
přijímajícího členského státu, nebo že tato písemnost byla skutečně doručena žalované
straně nebo do místa jejího bydliště jiným způsobem, který stanoví uvedené nařízení,
s dostatečným předstihem k tomu, aby bylo zaručeno právo na spravedlivý proces,
tj. aby se dotčená osoba měla možnost k žalobě vyjádřit a bránit se jí. S ohledem na
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Rozsudek ESD ve věci Plumex ze dne 9. února 2006, C-473/04, body 19 až 22.
Viz rozsudek ve věci Weiss und Partner ze dne 8. května 2008, C-14/07, bod 46, jakož i výše uvedený
rozsudek Roda Golf & Beach Resort, bod 54.
130
Článek 47 pododstavec 2 Listiny základních práv Evropské unie ze dne 26. 10. 2012, 2012/C 326/02,
a článek 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. 11. 1950, ve
znění protokolů č. 3, 5 a 8.
131
Stanovisko generálního advokáta, bod 46 a 47 k věci č. C-325/11 (Adler).
129
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výše uvedené závěry soudní dvůr uzavřel, že „(…) článek 1 odst. 1 nařízení
č. 1393/2007 musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského
státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která stanoví, že soudní
písemnosti určené straně, jejíž bydliště nebo místo obvyklého pobytu se nachází v jiném
členském státě, jsou založeny do spisu a považovány za doručené, pokud uvedená strana
neoznačila zmocněnce pro doručování s bydlištěm v prvním státě, ve kterém probíhá
soudní řízení (…).“
Pokud se jedná o pojem „soudní písemnosti“, za ty jsou považovány soudní
písemnosti, kterými se zahajuje řízení (žaloba) nebo ty, které s určitým již zahájeným
řízením souvisejí (např. předvolání účastníků či svědků, rozhodnutí apod.). Nařízení se
pak dle znění jeho článku 1 odst. 1 nevztahuje zejména na daňové, celní či správní věci
ani na odpovědnost státu za jednání nebo opomenutí při výkonu státní moci, a nepoužije
se, není-li známa adresa osoby, jíž má být písemnost doručena. Podle bodu 8 Preambule
by se dále nařízení nemělo vztahovat na doručení písemnosti zplnomocněnému zástupci
strany v členském státě, kde se koná řízení, a to bez ohledu na místo bydliště této strany.
Nařízení se původně vztahovalo na všechny členské státy EU s výjimkou Dánska, které
si vyhradilo právo na spolupráci členských států v civilních věcech neparticipovat,
avšak následně prohlášením potvrdilo svůj záměr provádět obsah uvedeného nařízení na
základě paralelní dohody o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech
občanských a obchodních uzavřené s Evropským společenstvím.132 Takže lze shrnout,
že teritoriální působnost nařízení se vztahuje na všechny členské státy EU, včetně
Dánska, a to s účinností od 1. 7. 2007. Nařízení se dále použije i v případě
francouzských zámořských departmentů Guadeloupe, Martinik, Francouzská Guyana,
Réunion, Mayotte (1. 1. 2014); Gibraltaru jako území, za které přijala Velká Británie
odpovědnost; portugalské Madeiry a Azorských ostrovů, španělských Kanárských
ostrovů a finských Alandských ostrovů. A nařízení se naopak nepoužije v případě
Francouzské Polynésie, Nové Kaledonie, ostrovů Willis a Futuna, Francouzských
jižních a antarktických území a území se speciálním statutem (Saint-Pierre a Miquelon);
holandských území Aruba a Nizozemských Antil (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint
Eustatius, Sint Maarten); britských území Anguilly, Kajmanských ostrovů, Falkland,
Jižní Georgie a Jižních Sandwitchových ostrovů; Montserratu, Pitcairnu, Svaté Heleny
132

SVOBODA, J. Doručování soudních a mimosoudních písemností v členských státech EU. Ad Notam
2009, č. 1, s. 21; Viz Úřední věstník L 331, 10. 12. 2008, s. 21.
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a závislých území; Britských území v Antarktidě, Britského indickooceánského území,
ostrovů Turks a Caicos, Britských panenských ostrovů a Bermud, britských výsostných
území Akroriti a Dhekelia na Kypru, britských Normanských ostrovů (Guernsey,
Jersey, Alderney a Sark) a Ostrova Man; a konečně se nepoužije také na severní část
Kypru, nad kterou nemá kyperská vláda faktickou kontrolu.

2.1.2 Postup při zasílání a doručování soudních písemností základním
způsobem dle nařízení
Základní způsob doručování mezi členskými státy dle nařízení je založen na
spolupráci tzv. odesílajících a přijímajících subjektů. Tyto subjekty si určí každý
členský stát na podkladě ustanovení článku 2 nařízení sám. Odesílajícím subjektem se
rozumí úřední osoby, orgány nebo jiné osoby určené k zasílání soudních
a mimosoudních písemností, které mají být doručeny do jiného členského státu.
Přijímajícími subjekty jsou naopak ty úřední osoby, orgány nebo jiné subjekty, jež mají
za úkol tyto písemnosti z jiného členského státu přijmout a následně zabezpečit jejich
doručení požadovanému adresátovi. Soudní písemnosti jsou ve smyslu článku 4 nařízení
zasílány odesílajícím orgánem přímo orgánu přijímajícímu (dle článku 2 nařízení), a to
nejrychlejším možným způsobem. Zasílání písemností, žádostí, potvrzení, stvrzenek,
osvědčení a všech dalších dokumentů mezi odesílajícími subjekty a přijímajícími
subjekty pak lze realizovat jakýmkoliv vhodným způsobem, je-li splněn předpoklad, že
obdržená písemnost je po obsahové stránce věrná odeslané písemnosti a zároveň
všechny informace v ní uvedené jsou snadno čitelné.
V praxi pak postup doručování do jiného státu EU vypadá tak, že ten, kdo
potřebuje doručit soudní nebo mimosoudní písemnost, se musí nejdříve obrátit na
odesílající subjekt, který působí v rámci jeho domovského státu. Příslušný odesílající
subjekt lze vyhledat pomocí internetových stránek Evropské komise na adrese
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil.htm. - tzv. evropský justiční atlas ve
věcech občanských, který je dostupný ve všech úředních jazycích Evropské unie.
Odesílající subjekt pak písemnost odešle přijímajícímu subjektu státu, v němž se
zdržuje příslušný adresát písemnosti. Přijímající subjekt poté tomuto adresátu písemnost
zašle, resp. doručí ji dle svých právních předpisů o doručování. V České republice jsou
odesílajícími subjekty okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy, Nejvyšší soud,
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Nejvyšší správní soud, soudní exekutoři, okresní státní zastupitelství, krajská státní
zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, Nejvyšší státní zastupitelství. Přijímajícími
subjekty jsou pak okresní soudy, v jejichž obvodu má adresát doručované písemnosti
bydliště nebo sídlo. Obdobně je tomu u ostatních členských států EU. Každý stát je
povinen sdělit evropské Komisi své přijímající a odesílající subjekty, aby je bylo možné
zveřejnit v příslušném věstníku Unie. K dožádání o doručení písemnosti adresátu do
ciziny se používá formulář nazvaný „Žádost o doručení písemností“, který lze
jednoduše vyplnit na stránkách evropského justičního atlasu po zadání země, do níž
chceme písemnost doručit. Každý členský stát uvede úřední jazyk nebo jazyky orgánů
Evropské unie kromě svých vlastních, které jsou pro něj přijatelné pro vyplňování
formulářů. Jazyky, ve kterých jednotlivé členské státy písemnosti přijímají, jsou
uvedeny v prohlášení těchto států a je možné je zjistit taktéž v evropském soudním
atlase. Česká republika přijímá žádosti ve formě standardizovaného formuláře kromě
češtiny ještě také v jazyce slovenském, anglickém a německém.133 Zasílané písemnosti
a dokumenty nepodléhají úřednímu ověření ani jiné rovnocenné formální náležitosti
(článek 4 odst. 4 nařízení).
Pokud jde o vlastní doručení písemnosti, přijímající subjekt podle článku
7 nařízení doručí písemnost buď sám, nebo prostřednictvím doručujícího orgánu
v souladu s právními předpisy přijímajícího členského státu, případně zvláštním
způsobem, který požaduje odesílající subjekt, a to za předpokladu, že tento způsob je
slučitelný s právními předpisy přijímajícího členského státu. Stěžejní v tomto směru tak
bude především otázka požadovaného způsobu doručení dané písemnosti, pro který se
odesílající orgán (soud) rozhodne. Volba způsobu doručení spočívá v tom, zda se
konkrétní soudce odesílajícího soudu „spokojí“ s tím, aby bylo použito procesních
předpisů přijímajícího státu, což je postup pro přijímající stát podstatně jednodušší
a v zásadě takto bude možné písemnost doručit vždy, anebo zda se rozhodne pro
zvláštní způsob doručení, tj. zpravidla způsob vyhovující procesním předpisům
odesílajícího státu. V druhém případě je však nutné si uvědomit, že české procesní
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předpisy upravující doručování nemusí být vždy v souladu s právním řádem
přijímajícího státu, resp. jeho veřejným pořádkem. Z tohoto pohledu je třeba při volbě
způsobu doručení mít na paměti hlavní účel doručení, kterým je doručit řádně tak, aby
na základě toho bylo možné vyznačit na doručované písemnosti doložku právní moci.
Procesní právo jednotlivých členských států je však značně nejednotné, což způsobuje
problémy v oblasti doručování, a to zejména tehdy, když adresát doručovanou
písemnost nepřevezme osobně. Jinými slovy potíže vznikají především v oblasti
ukládání písemností, kdy má nastoupit fikce doručení. Abychom se vyvarovali situací,
kdy přijímající orgán nebude rozumět, jakým způsobem při doručování dané písemnosti
postupovat, zvolíme možnost doručování v souladu s procesními předpisy přijímajícího
státu. Variantou doručení dle předpisů tuzemského práva se navíc vystavujeme riziku,
že přijímající subjekt jednoduše takto postupovat nebude moci, a to z důvodu, že námi
zvolený zvláštní způsob doručení bude s právním řádem přijímajícího státu neslučitelný.
Pokud ale soudce na formuláři vyznačí možnost doručení písemnosti dle procesních
předpisů státu odesílajícího subjektu, může po vrácení dožádání odesílající orgán narazit
na problém v tom smyslu, že nezná obsah cizího práva, a s ohledem na tuto skutečnost
nebude schopen sám relevantně posoudit účinky doručení, které totiž nařízení neurčuje.
Postupuje-li přijímající orgán při doručování cizí písemnosti v souladu s vlastními
procesními předpisy, písemnost se pak považuje za doručenou dnem určeným podle
procesních předpisů tohoto (přijímajícího) státu s tím, že takto by měl na doručení dané
písemnosti nahlížet také odesílající orgán (český soud). Odesílající orgán by měl rovněž
zkoumat důvod nepřevzetí písemnosti adresátem (nejčastějším důvodem nepřevzetí
písemnosti je, že adresát je na adrese neznámý) a existuje-li možnost, že se adresát
vyskytuje na jiné než soudu známé adrese, může se soud pokusit zjistit současnou
adresu pobytu adresáta prostřednictvím Nařízení Rady ES č. 1206/2001 z 28. května
2001 o spolupráci mezi soudy členských států při zajišťování důkazů ve věcech
občanských a obchodních, tedy zajištěním listinného důkazu v cizí zemi pořízeným
výpisem z obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku nebo registru přijímajícího
státu. Jestliže se písemnost nepodaří doručit na adresu fyzické osoby v cizím státě
a současně bude zjištěno, že se dotyčný adresát odstěhoval, je třeba si tuto situaci dle
českého práva posoudit tak, že osoba se zdržuje na neznámé adrese, a proto bude
vhodné této osobě ustanovit opatrovníka podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř., jelikož se
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jí nepodařilo doručit na známou adresu v cizině. Postup podle nařízení je pak takový, že
je-li doručováno dle právních předpisů přijímajícího státu, tak doručující orgán vyznačí
příslušný důvod na formuláři, přičemž by měl zároveň uvést, kterým okamžikem, resp.
dnem, je písemnost považována za doručenou podle procesních pravidel přijímajícího
státu. Účinky doručení je však třeba dovozovat již z českého práva tak, aby doručení
bylo v souladu s poučením uvedeným na doručované písemnosti, která má být takto
doručena fikcí. Ze shora uvedeného tak jasně vyplývá, proč je důležité vždy přesně
vědět, podle jakého právního řádu se písemnost doručuje a zda je tedy v souladu s tímto
právním řádem doručeno či nikoliv, a proto by soudce vždy měl z těchto důvodů přímo
v příslušném formuláři obsahujícím žádost o doručení písemnosti požádat přijímající
orgán, aby v případě, že bude doručováno podle procesních předpisů přijímajícího státu,
současně oznámil, zda je podle jejich předpisů písemnost považována za doručenou.
Tím si soudce ušetří následnou práci, kterou by musel případně věnovat zjišťování
obsahu cizího práva, aby dostal jasnou odpověď na otázku, zda bylo doručeno účinně či
nikoliv. Jak již vyplývá ze shora uvedeného, zvolí-li si soudce jakožto odesílající orgán
zvláštní způsob doručení písemnosti, jedná se o jednodušší řešení pouze pro něho, ne
tak již pro přijímající orgán.
Typickou zvláštní formou doručování je doručení do vlastních rukou adresáta.
Vyžadování tohoto způsobu doručení je v řadě případů opodstatněné, neboť zajišťuje,
že se adresát s písemností skutečně seznámil, přijal ji a podepsal doručenku, což
zajišťuje lepší ochranu jeho práv. Obecně se vychází z premisy, že český právní řád
dostatečně chrání práva všech účastníků řízení a je proto zcela na místě, když soud zvolí
postup dle českého práva například tehdy, když je třeba zachovat lhůty (doručení
předvolání k jednání). Řešením, které může do určité míry snížit riziko, že přijímající
orgán nebude rozumět požadovanému způsobu doručení, je pořídit fotokopii
příslušného ustanovení o.s.ř. a přiložit ji spolu s překladem do jazyka přijímajícího státu
k doručované listině. Toto riziko však přesto nelze zcela eliminovat, neboť je třeba mít
na paměti, že české procesní předpisy jsou koncipovány poměrně složitě a členitě, což
pozici přijímajícího orgánu rozhodně neusnadňuje a i přes veškerou snahu se pak může
stát, že nebude doručováno podle českého práva správně tak, aby mohla nastat fikce
doručení, a bude nutné doručovat znovu. Zásadně platí, že přijímající stát by měl učinit
vše proto, aby bylo doručeno v souladu s požadovaným zvláštním způsobem podle
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procesních předpisů odesílajícího státu. Výjimku z této povinnosti představuje okolnost,
kdy zvláštní forma doručení nebude možná z důvodu rozporu s veřejným pořádkem
nebo praktické nemožnosti doručení uvedenou zvláštní formou. Za takové situace
přijímající orgán odmítne postupovat zvláštním způsobem uvedeným v žádosti
o doručení. S touto variantou je třeba počítat a do formuláře žádosti vždy pro tento
případ vyznačit také náhradní postup dle procesních předpisů přijímajícího státu, aby se
tak předešlo tomu, že písemnost nebude doručena vůbec. Ideální je, pokud adresát
převezme doručovanou písemnost osobně, protože osobní převzetí se vždy považuje za
doručení řádné, pročež účinky doručení pak můžeme posoudit podle českého práva,
a tedy i v souladu s případným poučením o opravném prostředku, což umožní
bezproblémové vyznačení doložky právní moci. Z hlediska vyznačování doložek právní
moci je také třeba zkoumat vrácenou mezinárodní růžovou doručenku, která sice
nepotvrzuje doručení adresátu písemnosti, ale je na ní vyznačen údaj o přijetí
přijímajícím orgánem s tím, že by na ní měl být otisk úředního razítka doručujícího
orgánu (pošty) a datum doručení. Pakliže mezinárodní doručenka některý údaj
neobsahuje nebo se nevrátí vůbec, lze mezinárodní doručenku reklamovat obdobně,
jako se to dělá u doručenek tuzemských, a to prostřednictvím České pošty, s.p., která při
vyřizování reklamace do cizího státu kooperuje s doručujícím orgánem přijímajícího
státu. Je třeba podotknout, že reklamace mezinárodních doručenek není v praxi ničím
výjimečným, a to zejména ve vztahu k některým zemím jako je například Velká
Británie či Španělsko, odkud se doručenky často nevrací. Pokud se jedná o přijetí
žádosti o doručení, měl by příslušný přijímající orgán v souladu s ustanovením článku
6 odst. 1 nařízení toto potvrdit zasláním vyplněného formuláře nazvaného „Potvrzení
o přijetí“, a to ve lhůtě sedmi dnů od obdržení žádosti spolu s přiloženými
doručovanými písemnostmi. Měl by tak učinit bez zbytečného odkladu, přičemž za
nejrychlejší formu potvrzení je považována elektronická pošta (e-mail), případně fax
s tím, že je třeba současně ještě zaslat potvrzení v písemné podobě. Vrácená řádně
vyplněná růžová doručenka však příslušný formulář o přijetí písemností k doručení
nenahrazuje, a proto pokud by došlo k tomu, že formulář o přijetí písemnosti by nebyl
zaslán, jedná se o porušení povinnosti členského státu vyplývajícího z nařízení, což by
mohlo být důvodem pro řešení problému prostřednictvím ústředního orgánu
diplomatickou cestou. Může se také stát, že přijímající orgán u písemností určených
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k doručení na území daného státu shledá, že je není možné doručit jejich adresátovi,
přičemž se tak může stát z různých důvodů, například když příslušná žádost zjevně
nespadá do působnosti nařízení, jestliže se nejedná o občanskoprávní ani
obchodněprávní písemnost, nebo nejde o doručení z jednoho členského státu do jiného
členského státu, doručení není možné pro nedostatek spočívající v tom, že písemnost je
špatně čitelná, ve formuláři je použit neakceptovatelný jazyk, obdržená písemnost není
věrnou kopií, anebo způsob doručení není slučitelný s právními předpisy daného
členského státu (čl. 7 odst. 1 nařízení). V těchto nebo obdobných případech zašle
přijímající orgán předmětné dokumenty zpět odesílajícímu subjektu spolu s formulářem
nazvaným „Oznámení o vrácení žádosti a písemnosti“. Obdrží-li přijímající subjekt
písemnost a zjistí, že k jejímu doručení není místně příslušný, odešle ji společně
s žádostí přijímajícímu subjektu, který je místně příslušný (ve stejném členském státě),
pokud žádost splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 3 nařízení, a prostřednictvím
formuláře

nazvaného

„Oznámení

o předání

žádosti

a písemnosti

příslušnému

přijímajícímu subjektu“ o tom uvědomí odesílající subjekt. Místně příslušný přijímající
subjekt pak po obdržení písemnosti uvědomí bez zbytečného odkladu, resp. co možná
nejdříve, odesílající subjekt prostřednictvím formuláře „Oznámení o přijetí místně
příslušným přijímajícím subjektem odesílajícímu subjektu“ (článek 6 odst. 4 nařízení).
Přijímající subjekt pak má povinnost doručit písemnost nejpozději ve lhůtě do
jednoho měsíce od jejího přijetí. Jestliže však přijímající subjekt zjistí, že tuto lhůtu
nebude možné dodržet, uvědomí o tom neprodleně odesílající subjekt odesláním
„Potvrzení o doručení nebo nedoručení písemností“ (formulář č. 6 v příloze I. nařízení).
Uplynutí formálně stanovené lhůty k doručení by však nemělo mít za následek vrácení
žádosti odesílajícímu subjektu, je-li zřejmé, že je doručení lze provést ještě v přiměřené
lhůtě s tím, že přijímající subjekt by tedy měl i nadále činit všechny nezbytné kroky
k tomu, aby písemnost mohla být doručena.134 Za datum doručení je považováno datum,
kdy je písemnost doručena dle právních předpisů přijímajícího členského státu (článek
9 odst. 1 nařízení). Je-li třeba provést opravné doručení (v případě odmítnutí přijetí
písemnosti ve smyslu článku 8 nařízení), je datem doručení písemnosti den, kdy je
v souladu s právními předpisy přijímajícího členského státu doručena písemnost spolu
s příslušným překladem (viz článek 8 odst. 3 nařízení). V případě, že byl ze strany
134
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odesílajícího subjektu vznesen požadavek, aby byla písemnost doručena, podle právních
předpisů daného členského státu, v určité lhůtě, je pak relevantním datem doručení ve
vztahu k žadateli den doručení původní písemnosti určené podle čl. 9 odst. 2 nařízení,
tj. datum stanovené právním předpisem odesílajícího členského státu. Potvrzení
o doručení nebo nedoručení písemností je po provedení doručení (úspěšného či nikoliv)
zasláno odesílajícímu subjektu. Potvrzení se vyhotoví v úředním jazyce nebo v jednom
z úředních jazyků odesílajícího členského státu nebo v jiném jazyce, který odesílající
členský stát označil za jazyk pro něj přijatelný pro účely vyplňování formulářů (článek
10 nařízení). Pro Českou republiku, dle jejího sdělení, platí, že kromě českého jazyka
přijímá potvrzení také ve slovenštině, angličtině nebo němčině. Pokud odesílající
subjekt vyslovil přání, aby mu byla vrácena kopie doručované písemnosti a zároveň
odeslal tuto písemnost ve dvojím vyhotovení, přijímající subjekt mu tuto kopii vrátí
spolu se zasláním potvrzení o doručení, resp. nedoručení písemností.135
Na tomto místě bych chtěla upozornit na skutečnost, která z nařízení sice
nevyplývá, ale přesto mám za to, že takový postup bude v pořádku, a sice že pokud
přijímající subjekt zjistí, že doručovaná písemnost je určena adresátu, jenž má
zpřístupněnu datovou schránku, nebude justiční orgán doručovat této osobě
požadovaným způsobem poštou, ale elektronicky do datové schránky.
V článku 19 nařízení je pak upraven postup soudu, kdy má být do jiného
členského státu za účelem doručení zasláno soudní předvolání nebo obdobná písemnost
podle Nařízení a žalovaná strana se nedostavila. Soud v takovém případě řízení přeruší,
dokud nebude zjištěno, že písemnost byla doručena v souladu s příslušnými
vnitrostátními předpisy přijímacího státu osobám, které se na jeho území nalézají, nebo
že písemnost byla skutečně doručena adresátovi (žalované straně) nebo byla doručena
do místa jejího bydliště jiným způsobem, který stanoví nařízení a že se tak stalo
s dostatečným předstihem k tomu, aby se žalovaná strana mohla hájit. Každý členský
stát může v souladu s článkem 23 odst. 1 nařízení sdělit, že soudce může vydat
rozhodnutí, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou
splněny všechny podmínky uvedené v nařízení. Česká republika v této souvislosti
učinila prohlášení, že soudy v ČR mohou bez ohledu na článek 19 odst. 1 vynést
rozsudek, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou
135
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splněny všechny podmínky uvedené v článku 19 odst. 2. Písemnost musí být zaslána
jedním ze způsobů stanovených tímto nařízením; ode dne zaslání písemnosti musí
uplynout období nejméně šesti měsíců, které soudce v daném případě považuje za
dostačující; není k dispozici potvrzení o doručení žádného druhu, přestože bylo
vynaloženo veškeré úsilí k jeho získání prostřednictvím příslušných orgánů
přijímajícího členského státu. Dále ČR prohlásila ve vztahu k čl. 19 odst. 4 nařízení, že
v ČR není žádná taková lhůta.
Doručení soudních písemností pocházejících z jiného členského státu nepodléhá
dle článku 11 odst. 1 nařízení platbě ani úhradě poplatků nebo nákladů na služby
poskytnuté přijímajícím členským státem, to znamená, že za realizaci doručení soudní
či mimosoudní písemnosti přijímající subjekt nesmí požadovat náhradu nákladů za
služby, které v souvislosti s tím provedl. Jedinou výjimkou je, pokud v souladu
s právním předpisem přijímajícího státu vzniká nárok na náhradu nákladů přímo
soudnímu úředníkovi, případně jiné takové osobě, která provádí úkony při doručování.
V takovém případě je pak žadatel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti
s činností tohoto soudního úředníka, resp. osoby příslušné podle právních předpisů
přijímajícího členského státu. Stejně tak tomu je za situace, kdy žadatel vznesl
požadavek na doručení písemnosti zvláštním způsobem. Náklady jsou představovány
jednorázovým poplatkem, jenž je členský stát povinen stanovit předem, pakliže se
rozhodne, že služby spojené s doručováním cizích písemností hodlá zpoplatnit. Poplatek
musí být stanoven v souladu se zásadou proporcionality a zákazu diskriminace, přičemž
členské státy by měly výši těchto pevných poplatků sdělit Komisi. Česká republika
sdělila, že doručování v ČR nepodléhá zpoplatnění. Z dalších členských států
nepožaduje poplatek za doručení například Dánsko, Finsko, Irsko, Itálie, Litva,
Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Anglie, Wales, Španělsko
a Švédsko. Bulharsko nestanoví žádný poplatek za doručení písemností běžnou cestou;
poplatek stanovený podle ceníku poplatků a nákladů podle zákona o soukromých
exekutorech je účtován v závislosti na způsobu doručení písemnosti. Německo ve
sdělení Komisi uvedlo, že náklady spojené s doručením písemností mohou za
normálních okolností dosáhnout částky až 20,50 EUR a budou vypočítány v souladu
s právními předpisy o soudních poplatcích v závislosti na druhu požadované služby.
V Estonsku se obvykle dokumenty doručují bezplatně, až na jednu výjimku, kterou je
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možnost doručování dokumentů týkajících se řízení prostřednictvím soudního
vykonavatele (tj. v případě požadavku na tento typ doručení). Pokud byly dokumenty
doručeny, je účtován poplatek ve výši 350 EEK (přibližně 23 EUR), a pokud se prokáže
nemožnost doručení, účtuje se poplatek ve výši 200 EEK (přibližně 13 EUR). V každém
případě je k dokumentům vraceným žadateli přiložena „faktura“ (včetně informací
o platbě, lhůtě splatnosti atd.). V Řecku od 1. 8. 2013 odpovídají náklady na doručení
prostřednictvím státního zastupitelství paušálnímu poplatku ve výši 50 EUR. Úhradu
poplatků lze provést bankovním převodem na účet řeckého ministerstva pro
spravedlnost, transparentnost a lidská práva (ve sdělení je uveden název banky a číslo
bankovního účtu včetně požadovaných symbolů, které je nutné uvést). Všechny žádosti
o doručení v souladu s článkem 4 nařízení by se měly řídit popsanou metodou. Žádosti,
k nimž nebude přiloženo příslušné potvrzení o provedení bankovního převodu, budou
vráceny bez vyřízení. Kypr požaduje úhradu 21,00 EUR za každou písemnost. Poplatek
je možné uhradit pouze bankovním převodem na bankovní účet Ministerstva
spravedlnosti a veřejného pořádku. V případě, že při podání žádosti nebude uhrazen
poplatek a přiloženo potvrzení o platbě vystavené bankou, bude žádost vrácena bez
jakýchkoli dalších kroků. Lucembursko stanovilo poplatek pevnou částkou 138 EUR.
Na Maltě představuje pevný poplatek 50 EUR, který musí byt uhrazen před doručením,
přičemž žádosti, k nimž nebude přiloženo potvrzení o provedení bankovního převodu,
budou vráceny bez vyřízení. Poplatky se hradí bankovními převody na účet nejvyššího
státního zastupitelství. Nizozemsko uvádí, že pevný poplatek za náklady vzniklé
činností soudního úředníka nebo osoby příslušné podle právních předpisů přijímajícího
členského státu byl stanoven na 65 EUR. Na Slovensku doručování v zásadě provádějí
dožádané soudy. Soud však může doručením písemností za určitých okolností pověřit
soudního vykonavatele. Poplatek je v tomto případě stanoven na 6,64 EUR za doručení
jednoho dokumentu. Skotsko stanovilo náklady na doručení písemnosti soudními
vykonavateli v částce 137,10 £ za osobní doručení a v částce 43,70 £ za doručení
prostřednictvím pošty (pro upřesnění pak uvádí, že tyto náklady poštovního doručování
se nepoužijí na doručování poštou podle článku 14 nařízení). V Severním Irsku se
vybírá poplatek ve výši 45 £, ale nevybírá se poplatek za doručení společnosti s ručením
omezeným. V této souvislosti je třeba uvést, že písemnosti, jež je třeba doručit
fyzickým osobám, jsou doručovány osobně, avšak písemnosti určené společnostem
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s ručením omezeným jsou doručovány poštou. Pokud se jedná o náklady stanovené
Slovinskem, údaj o tom prozatím na Evropském soudním atlasu není k dispozici.136

2.1.3 Odmítnutí přijetí písemnosti ve smyslu článku 8 nařízení č. 1393/2007
Doručovaná písemnost musí být podle článku 8 nařízení vyhotovena buď
v jazyce, jemuž adresát rozumí, nebo v úředním jazyce přijímajícího členského státu,
a v případě, že je v daném státě úředních jazyků několik, do jednoho z úředních jazyků
místa doručení, případně musí být opatřena překladem do jednoho z těchto jazyků.
Pokud by tomu tak nebylo a adresát by obdržel písemnost, která byla vyhotovena
v jazyce, jenž je pro něho nesrozumitelný, byl by oprávněn písemnost bez dalšího přijetí
takové písemnosti odmítnout v okamžiku, kdy je mu doručována, nebo má možnost ji
do jednoho týdne od jejího doručení vrátit přijímajícímu subjektu, což má taktéž účinek
odmítnutí přijetí písemnosti. O tomto právu doručovanou písemnost odmítnout za
stanovených podmínek musí však být adresát odesílajícím subjektem řádně poučen,
přičemž situace, kdy by adresát přece jen nebyl ze strany tohoto subjektu o možnosti
písemnost odmítnout, již nařízení neřeší, pročež lze mít za to, že v tomto případě by
adresát byl oprávněn takovou písemnost odmítnout kdykoli poté, co mu byla doručena
a dle českého práva by se pak zřejmě jednalo o absolutní neúčinnost doručení. Poučení
o právu odepřít přijetí písemnosti je pak obsahem formuláře, který je přílohou nařízení,
nazvaného „Informování adresáta o právu odmítnout přijetí písemnosti“, jenž se
přikládá k doručované písemnosti, a je pro všechny členské státy jednotný. Rozporné
jsou však v rámci Unie názory ohledně toho, o jaký stupeň jazykových znalostí se
v případě daného adresáta má jednat, pokud má být posuzována oprávněnost odmítnutí
konkrétní písemnosti, kdy tuto otázku bude muset napříště vyložit Soudní dvůr, ať už
tím, že přijme závazné stanovisko, anebo v rámci řešení konkrétní předběžné otázky,
podle toho, co nastane dříve. Stejně tak bude zapotřebí postupovat, pokud jde
o výkladová pravidla ohledně jazykových znalostí v případě, kdy je adresátem
právnická osoba, když nařízení v této souvislosti mlčí.
Článek 8 odst. 1 nařízení stanoví jazykové pravidlo sloužící k zjednodušení
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v tom smyslu, že nevyžaduje systematické překládání zasílaných písemností. To
znamená jednoznačnou výhodu pro žadatele o doručení písemnosti, která je však
z hlediska rovnosti stran vyrovnána právě právem adresáta odmítnout přijetí písemnosti.
Jestliže ale skutečně dojde k uplatnění tohoto práva osobou, které je konkrétní
písemnost doručována, vyvstával v praxi jeden zásadní problém, a tím byla skutečnost,
že původní nařízení č. 1348/2000 nestanovilo právní následky s tímto spojené, jinými
slovy nebylo najisto postaveno, zda to, že písemnost byla jejím adresátem pro
jazykovou nesrozumitelnost odmítnuta, má mít za následek neplatnost, resp. neúčinnost
doručení, popř. zda takový nedostatek lze zhojit novým doručením, které by již
obsahovalo příslušný překlad do jazyka, jemuž adresát rozumí. Přestože tento
nedostatek právní úpravy byl již zhojen přijetím nařízení č. 1393/2007, které nahradilo
původní nařízení č. 1348/2000, chtěla bych poukázat na rozsudek velkého senátu
Soudního dvora EU ze dne 8. 11. 2005 ve věci C-443/03, Götz Leffler proti Berlin
Chemie AG, v němž se soud zabýval předběžnou otázkou směřující k problematice
odmítnutí přijetí písemnosti, neboť mám za to, že jej lze použít při výkladu ustanovení
článku 8 odst. 3 nařízení (v platném znění). Pokud adresát odmítne přijmout písemnost
podle odstavce 1, lze provést opravné doručení písemnosti tak, že se adresátovi
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení doručí dotyčná písemnost spolu s překladem
do jednoho z jazyků stanovených v odstavci 1. V takovém případě je datem doručení
písemnosti datum, kdy je v souladu s právními předpisy přijímajícího členského státu
doručena písemnost spolu s překladem. Má-li však být podle právních předpisů
členského státu písemnost doručena v určité lhůtě, je datem, které je třeba vzít ve vztahu
k žadateli v úvahu, datum doručení původní písemnosti určené podle čl. 9 odst. 2
nařízení. Skutkově se v daném případě jednalo o situaci, kdy byl zahájen spor před
nizozemským soudem, který inicioval G. Leffler (německý občan s bydlištěm
v Nizozemsku, dále jen „žalobce“) proti společnosti Berlin Chemie (společnost podle
německého práva usazená v Německu, dále jen „žalovaná“). Žalovaná byla předvolána
k nařízenému jednání s tím, že došlo k procesnímu pochybení a žalovaná musela být
předvolána znovu, ale k jednání se nedostavila. Soud se proto rozhodl přerušit řízení
o návrhu žalobce na vydání rozsudku pro zmeškání, a to za účelem nového předvolání
žalované k soudu v souladu s článkem 4 bodem 7 tehdejšího nizozemského občanského
soudního řádu a s nařízením, neboť předvolání nesplňovalo příslušné podmínky. Řízení

83

bylo přerušeno do okamžiku předložení skutečností prokazujících, zda byly splněny
podmínky článku 19 nařízení ohledně doručování. Rozsudkem ze dne 18. prosince 2001
byl návrh zamítnut s odůvodněním, že nebyly splněny podmínky článku 8 nařízení.
Žalobce podal proti rozsudku opravný prostředek, v němž namítal, že soud měl vydat
rozsudek pro zmeškání bez dalšího, když žalobce má za to, že soud měl určit nové
datum jednání a nařídit, aby byla žalovaná na tento den předvolána, a to prostřednictvím
opravy případných chyb v předchozím předvolání. Dle názoru „odvolací instance“
nevyplývá ani z článku 8 ani z jiného ustanovení nařízení, jaké právní důsledky jsou
spojeny s odmítnutím přijmout písemnost ze strany příjemce uvedeným v čl. 8 odst. 1,
z čehož vyvodila, že v podstatě přicházejí v úvahu dvě možnosti výkladu, kdy je možné
buď nedostatek v doručení napravit, nebo je v případě vadného doručení třeba mít za to,
že k žádnému doručení nedošlo. Soudní dvůr při řešení předběžné otázky konstatoval,
že žádné ustanovení nařízení 1348/2000 nestanoví, že odmítnutí písemnosti z důvodu
nedodržení uvedeného článku 8 by způsobovalo neplatnost této písemnosti. Naopak,
přestože nařízení neuvádí přesné následky odmítnutí písemnosti, několik jeho
ustanovení svědčí spíše o tom, že vadu spočívající v chybějícím překladu je možné
zhojit. Uzavřel, že článek 8 odst. 1 nařízení je nutné vykládat tak, že odmítnutí adresáta
přijmout písemnost z důvodu nedodržení jazykového pravidla nevede nutně k tomu, že
by doručení muselo být považováno za neplatné. Takové odmítnutí má pouze jakýsi
odkladný účinek, jenž vůči žadateli o doručení písemnosti zůstává v platnosti tak
dlouho, dokud není prokázáno, že odmítnutí buď bylo, nebo nebylo oprávněné; vůči
adresátu dané písemnosti pak odkladný účinek trvá, dokud není uskutečněno řádné
doručení. Článek 8 nařízení musí být tedy vykládán v tom smyslu, že pokud adresát
písemnosti tuto odmítl proto, že není vyhotovena v úředním jazyce přijímajícího
členského státu, případně v jazyce odesílajícího členského státu, kterému adresát
rozumí, lze tento nedostatek zhojit zasláním překladu dané písemnosti, pokud možno
v co nejkratší lhůtě.137
Článek 8 odst. 3 nařízení č. 1393/2007 stanoví, že pokud adresát odmítne
přijmout písemnost podle odstavce 1, lze provést opravné doručení písemnosti tak, že se
adresátovi v souladu s ustanoveními tohoto nařízení doručí dotyčná písemnost spolu
s překladem do jednoho z jazyků stanovených v odstavci 1. V takovém případě je datem
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doručení písemnosti datum, kdy je v souladu s právními předpisy přijímajícího
členského státu doručena písemnost spolu s překladem. Má-li však být podle právních
předpisů členského státu písemnost doručena v určité lhůtě, je datem, které je třeba vzít
ve vztahu k žadateli v úvahu, datum doručení původní písemnosti určené podle článku
9 odst. 2. Věta poslední tohoto ustanovení se tak snaží eliminovat důsledky vyvolané
odkladným účinkem, který způsobuje již samotné odmítnutí přijetí písemnosti, jak je
uvedeno shora.

2.1.4 Jiné způsoby zasílání a doručování soudních písemností dle nařízení
č. 1393/2007
Mezi další způsoby doručování v rámci EU patří doručování konzulární nebo
diplomatickou cestou (článek 12 nařízení), diplomatickými či konzulárními zástupci
(článek 13 nařízení), doručování poštou (článek 14) a přímé doručování (článek 15),
které jsou uvedeny a popsány v oddíle 2 nařízení. K tomu nutno poznamenat, že i při
doručování některým ze způsobů podle oddílu 2 nařízení je třeba dodržovat pravidla
oddílu 1, zejména musí být respektován článek 8 (právo odmítnout přijetí písemnosti)
a článek 9 nařízení upravující datum doručení.
Pokud jde o doručování konzulární, resp. diplomatickou cestou, lze tohoto
způsobu doručování pro zaslání dožádání přijímacímu orgánu využít pouze ve
výjimečných případech. Znění článku 12 nařízení stanoví, že takto může být písemnost
doručována pouze za výjimečných okolností, které však nijak nespecifikuje, pročež
posouzení výjimečnosti bude záviset na zvážení daného členského státu, resp.
konkrétního soudce, který hodlá písemnost do cizího státu doručovat. Doručování podle
článku 13 pak spočívá ve využití diplomatických nebo konzulárních zástupců státu,
z něhož se doručuje, působících na území státu, do kterého má být písemnost doručena.
Členské státy si přitom mohou vyhradit, že jsou proti tomuto způsobu doručování na
svém území, s výjimkou případů, kdy se jedná o doručení písemnosti státnímu
příslušníkovi odesílajícího členského státu. Česká republika proti tomuto způsobu
doručování výhradu nevyslovila, stejně tak nejsou proti doručování diplomatickými
a konzulárními zástupci na svém území Dánsko, Řecko, Irsko, Kypr, Maďarsko,
Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko a Spojená království. Ostatní
členské státy pak s tímto způsobem doručení na svém území zásadně nesouhlasí, ledaže
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se jedná o výjimku stanovenou nařízením, tj. až na případ, kdy adresátem písemnosti je
státní příslušník daného odesílajícího státu.138 Doručování prostřednictvím konzulárních
nebo diplomatických zástupců pak podléhá režimu Vídeňské úmluvy o diplomatických
stycích, 139 resp. Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, 140 a zároveň také režimu
příslušných bilaterálních dohod o diplomatických a konzulárních stycích. Takové
doručení je pak (v souladu s úmluvami) možné jen tehdy, když adresát zásilku
převezme dobrovolně, tzn. bez použití donucovacích prostředků (pořádková pokuta,
předvedení apod.), které jsou zásadně vyloučeny, a stejně tak nelze v případě odmítnutí
převzetí písemnosti uplatnit ani účinky fikce doručení. Určité výjimky však platí pro
doručování občanům státu konzulární či diplomatické mise, kdy je sice použití
jakýchkoliv donucovacích prostředků rovněž vyloučeno, neuposlechnutí výzvy
k převzetí písemnosti v místě sídla mise však může být za splnění podmínek
v odesílající zemi spojeno s fikcí doručení. Například žena – občanka ČR, která
uzavřela v zahraničí sňatek s příslušníkem cizího státu, nabyla takto v souladu
s tamějšími předpisy občanství manžela a z hlediska tohoto státu se pak stala jeho
státním příslušníkem. Posléze se vrátila zpět do České republiky a písemnosti týkající se
jejího osobního statusu, jakož i jejích práv ve smyslu práva rodinného, jsou jí zasílány
diplomatickou cestou. Účinky doručení, s nimiž odesílající stát spojuje fikci doručení,
za předpokladu, že v daném případě dotyčná žena doručovanou písemnost nepřevezme,
resp. odmítne její přijetí, jednak z důvodu ustanovení § 28 ZMPS141 a jednak často také
z důvodu výhrady veřejného pořádku, sice nebudou mít účinek na území České
republiky, mohou však významně ovlivnit práva a povinnosti příjemce písemnosti ve
vztahu k osobám na území odesílajícího státu. Výše uvedené je častým případem
138

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_otherinfostate_cs.jsp
Viz Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., když pro ČSSR nabyla úmluva účinnosti
dne 25. 4. 1964 a je jí vázána od 1. 1. 2003 i Česká republika.
140
Viz Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., když pro ČSSR nabyla úmluva účinnosti dne
12. 4. 1968. Srov. též MÁSÍLKO, V. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích a právní praxe.
Socialistická zákonnost. 1979, s. 40; MÁSÍLKO V. Základní čes. mezinárodní smlouvy upravující
judiciální vztahy. Socialistická zákonnost. 1981, s. 481.
141
(1) Je-li někdo v rozhodné době státním občanem České republiky a považuje-li ho za svého občana
také jiný stát, je rozhodné státní občanství České republiky. (2) Je-li někdo v rozhodné době zároveň
občanem několika cizích států, rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled, pokud vzhledem k životním
poměrům osoby nepřevažuje výrazně její poměr k jinému cizímu státu, jehož je občanem; v takovém
případě rozhoduje státní příslušnost tohoto státu. (3) Na toho, kdo v rozhodné době není občanem
žádného státu nebo jehož státní příslušnost nelze určit podle odstavce 2, se hledí, jako by byl občanem
toho státu, na jehož území má v rozhodné době obvyklý pobyt, a nelze-li to zjistit, na jehož území se
v rozhodné době zdržuje. Nelze-li ani to zjistit, postupuje se pro účely tohoto zákona, jako by šlo
o státního občana České republiky.
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arabských zemí. Rozhodnutí o tom, zda písemnost zasílanou touto cestou adresát přijme
či nikoli, lze tedy učinit až na základě analýzy všech procesních důsledků, a to jak
v zemi odesílatele, tak i následně v České republice, popř. ve vztahu k jiným zemím při
zohlednění předpisů o uznání a výkonů cizích rozhodnutí.142
Pokud se jedná o způsob doručování diplomatickou nebo konzulární cestou
či prostřednictvím diplomatických a konzulárních zástupců dle článku 12 a 13 nařízení,
je třeba také zmínit, že jejich využití v praxi je spíše výjimečné.143 Podle mého názoru
se jedná o úpravu téměř nadbytečnou, neboť spolupráce mezi přijímajícími
a odesílajícími subjekty založená na dožádání prostřednictvím doručení vyplněných
formulářů dle nařízení funguje ve vztahu k většině členských států bezproblémově.
A v případě, že s doručováním prostřednictvím odesílajících a přijímajících subjektů do
konkrétního státu nejsou dobré zkušenosti, volí se způsob doručování poštou. Jinými
slovy

alespoň

jeden

z uvedených

způsobů

zpravidla

funguje.

Doručování

prostřednictvím diplomatických a konzulárních zástupců se pak zejména využívá při
doručování do států mimo Evropskou unii (viz následující kapitola).
Nařízení umožňuje doručování též přímo – prostřednictvím držitelů poštovní
licence, pokud jde o soudní písemnosti adresované osobám, které mají bydliště v jiném
členském státě. Dle znění článku 14 nařízení může každý členský stát doručovat soudní
a mimosoudní písemnosti osobám s bydlištěm v jiném členském státě prostřednictvím
poštovních služeb s tím, že u tohoto způsobu doručování je obligatorní forma
doporučeného dopisu s potvrzením o přijetí (tzv. „růžová doručenka“). Doručované
soudní či mimosoudní písemnosti musí být vyhotoveny v úředním jazyce, jazyce, který
stát, jehož orgán doručení vyřizuje, připustil, resp. v jazyce, jemuž adresát rozumí,
anebo do něho přeloženy, tyto písemnosti musí být zároveň opatřeny otiskem kulatého
úředního razítka justičního orgánu (soudu), datovány a podepsány soudcem. S odkazem
na Instrukci Ministerstva spravedlnosti 144 by podpis měl být vlastnoruční a jméno,
příjmení a funkce soudce pod podpisem čitelně vypsány. Text písemnosti by také neměl
obsahovat v ČR běžně užívané (ani jiné) zkratky. Byl-li vyhotoven překlad doručované
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BĚLOHLÁVEK, A, J. Doručování v komunitárním a mezinárodním právu soukromém – především
v souvislosti s civilním řízením soudním a před rozhodci. Bulletin advokacie, 2006 č. 6, s. 24.
143
Například u Okresního soudu v Berouně tento způsob doručení podle nařízení nebyl zatím nikdy
použit.
144
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 11. června 2010, č. j. 59/2010-MOC-J, kterou se upravuje
postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních.
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písemnosti, záleží na tom, zda jej vyhotovil tlumočník nebo sám soudce. V případě
tlumočnického překladu je třeba, aby tento byl pevně spojen s českým textem v pořadí
český text – překlad a opatřen kulatým razítkem tlumočníka, jeho podpisem
a tlumočnickou doložkou. Jestliže však překlad učinil soudce, musí být oba texty (jak
český originál, tak jeho doslovný překlad) podepsány a opatřeny kulatým úředním
razítkem soudu. V této souvislosti je nutné dbát na to, aby obsah listin neodporoval
skutečnosti, že jde o doručování do ciziny, a proto je třeba vždy zvážit vhodnost použití
tiskopisů určených pro vnitrostátní styk justičních orgánů se subjekty. Rozhodně tak
nelze do jiného členského státu (ani jiného cizího státu) odeslat tiskopisy, jež obsahují
upozornění na možnost předvedení, případně použití jiných donucovacích prostředků
jako je například pořádková pokuta. Ve smyslu článku 8 odst. 5 nařízení má odesílatel
povinnost uvědomit adresáta o možnosti odmítnout přijetí doručované písemnosti,
jestliže není vyhotovena v úředním jazyce státu, do něhož je písemnost doručována,
v jazyce, který stát, jehož orgán doručování vyřizuje, připustil nebo v jazyce, jemuž
dotyčný rozumí, případně není přiložen příslušný překlad, a dále že odmítnutá
písemnost musí být vrácena zpět odesílateli, a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení.
Přestože nařízení výslovně neupravuje, jakým způsobem má být adresát seznámen
s jeho právem odmítnout doručovanou písemnost a o nutnosti odmítanou písemnost
vrátit zpět odesílateli v případě doručování prostřednictvím pošty, avšak mám za to, že
i tehdy lze využít formulář „Informování adresáta o právu odmítnout přijetí
písemnosti“. Na rozdíl od doručování písemností diplomatickými a konzulárními
zástupci, kde nařízení výslovně umožňuje členským státům, aby takový způsob
doručování na svém území (sdělením Komisi) vyloučili, u doručování prostřednictvím
poštovních služeb toto nelze, a možnost doručení formou doporučené zásilky do ciziny
je tak možné využít v každém případě při doručování do kteréhokoliv členského státu
EU. Problémem spojeným s tímto způsobem doručování soudních a mimosoudních
písemností je však v České republice ta skutečnost, že cizí poštovní orgán není uveden
v taxativním výčtu doručujících orgánů ve smyslu ustanovení § 48 o.s.ř., pročež
doručenka vydaná poštovním orgánem cizího státu nemá charakter veřejné listiny podle
ustanovení § 50g o.s.ř. a nemá většinou ani všechny náležitosti české doručenky.
Vzhledem k této okolnosti proto doručování soudních písemností v rámci EU
prostřednictvím poštovních služeb není českými soudy často využívaným způsobem

88

doručování, neboť poštovní orgány nemají zpravidla kapacity a ani reálnou možnost
pátrat po pobytu adresáta, pakliže při doručování vyjde najevo, že tento se v místě
uváděného pobytu nezdržuje.145
Posledním způsobem doručování na základě nařízení č. 1393/2007 je tzv. přímé
doručení stanovené v článku 15. Doslovné znění článku 15 nařízení říká, že „každá
osoba zúčastněná na soudním řízení může nechat doručit soudní písemnosti přímo
prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob přijímajícího
členského státu pokud takovéto přímé doručení povolují právní předpisy daného
členského státu.“ „Přímo“ v tomto případě znamená přímo adresátu příslušné
písemnosti. Česká republika možnost přímého doručování jakékoliv osoby zúčastněné
na soudním řízení, pokud jde o soudní písemnosti, přímo prostřednictvím soudních
úředníků či jiných příslušných osob přijímajícího státu (míněno ve smyslu státních
orgánů nebo osob, na které stát přenesl výkon některých pravomocí státu
– například soudní exekutoři) ve smyslu článku 15 nařízení, nepřipouští dle svého
výslovného sdělení uvedeného na stránkách Evropského soudního atlasu, že české
právní předpisy takové doručování na území ČR neumožňují. Osoby zúčastněné na
řízení probíhajícím v zahraničí se proto nemohou ve věcech doručování obracet
s žádostí o doručení přímo na české soudy, soudní exekutory, příp. státní zastupitelství.
Jinými slovy doručování soudních písemností se musí uskutečňovat výlučně
prostřednictvím příslušného ústředního subjektu, tj. v případě České republiky,
Ministerstva spravedlnosti ČR. Obdobnou výhradu jako Česká republika učinila také
řada dalších členských států Unie. 146 Lucembursko pak umožňuje přímé doručení
státům, které rovněž povolují přímé doručení s tím, že soudní vykonavatel dožádaného
státu není odpovědný za správnost formy či obsahu písemnosti, která mu byla předána
přímo zúčastněnou osobou a odpovídá pouze za formální správnost a podmínky
doručení písemností, které použije v dožádaném státě. Na území Německa pak lze
doručovat přímo pouze písemnosti, u kterých je přímé doručení výslovně povoleno
německým občanským soudním řádem. Žalobu takto doručovat nelze. Přímé doručení
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Ustanovení § 11 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 11. června 2010, č. j. 59/2010-MOC-J,
kterou se upravuje postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních
a obchodněprávních; SVOBODA, J. Doručování soudních a mimosoudních písemností v členských
státech EU. Ad Notam, 2009, č. 1, s. 21.
146
Bulharsko, Estonsko, Španělsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko,
Slovinsko, Slovensko, Anglie, Wales a Severní Irsko.
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je povoleno například v případě exekučního titulu podle článku 750 ZPO,
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vykonatelného titulu podle čl. 794 odst. 1 č. 5 a článku 797 ZPO, donucovacích opatření
podle čl. 923 odst. 2 ZPO a předběžných opatření podle článku 935 a 936 ZPO.
Podrobnosti ohledně povolených přímých doručení jsou uvedeny v článcích 191 a násl.
ZPO. Režimu nařízení pak nepodléhají některé případy doručování dle zvláštního
předpisu, obsahujícího speciální úpravu přímého styku, jako například režim ve smyslu
nařízení č. 1206/2001 Rady z 28. května 2001, o spolupráci mezi soudy členských zemí
v oblasti dokazování v občanských a obchodních věcech apod.

2.2 Doručování do států mimo Unii
Před vstupem ČR do EU postupovaly soudy při potřebě doručení písemnosti do
cizího státu podle dvoustranných a mnohostranných mezinárodních úmluv. Postup
doručování dle mezinárodních smluv byl však ve srovnání s unijní právní úpravou
doručování komplikovaný a především zdlouhavý. Po vstupu České republiky do EU se
tak postup podle mezinárodních smluv stal pouze subsidiárním, když aplikace norem
Unie má aplikační přednost před normami obsaženými v mezinárodních smlouvách.
Vyskytne-li se ale potřeba doručit písemnost do země, která není členským státem EU,
je nutné v těchto případech i nadále používat pravidla vyplývající z mezinárodních
smluv. Za mezinárodní smlouvu zásadního významu lze v tomto ohledu považovat
Haagskou úmluvu o doručování soudních a mimosoudních rozhodnutí ve věcech
občanských a obchodních ze dne 15. listopadu 1965, která se užije vždy, pokud zde není
mezi dvěma konkrétními státy uzavřena dvoustranná dohoda o právní pomoci, která by
měla aplikační přednost. Dvoustranné úmluvy o právní pomoci totiž upravují konkrétní
specifika vztahů ujednaných mezi danými dvěma státy. Pokud se jedná o dvoustranné
úmluvy o právní pomoci, Česká republika má (ze států mimo EU) upraveny právní
vztahy s Afghanistánem, Albánií, Alžírskem, Běloruskem, Gruzií, Kyrgyzstánem,
Moldavskem, Ruskem, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Chorvatskem,
Makedonií, Srbskem, Jemenem, Severní Koreou, Kubou, Mongolskem, Sýrií,
Tuniskem, Ukrajinou, Uzbekistánem a Vietnamem. Jestliže je tedy třeba doručit
písemnost adresátu, který má bydliště na území státu mimo EU, je v první řadě nutné
147
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položit si otázku, zda s daným státem, na jehož území má být doručováno, má Česká
republika uzavřenou smlouvu o mezinárodní spolupráci a pakliže zde není dvoustranné
úmluvy s daným státem ani tento stát není signatářem Haagské úmluvy, bude na místě
postupovat podle pravidel ZMPS (ustanovení § 50j odst. 1 o.s.ř.). Mezi základní
pravidla právní pomoci dle ZMPS, pokud jde o doručování, lze zařadit zásadu, že
právní pomoc se poskytuje podle českých právních předpisů a podle cizího procesního
předpisu jen na žádost cizího státu za podmínky, že postup neodporuje veřejnému
pořádku. Naproti tomu doručení písemností provedená na dožádání českého soudu
cizím orgánem jsou účinná i tehdy, pokud nejsou v souladu s předpisy právního řádu
cizího státu, vyhovují-li normám českého práva. Dále platí obecný předpoklad, že
písemnost, doručovaná do ČR bude přeložena do českého jazyka. V případě, že tento
předpoklad nebude splněn, doručí se adresátu jen tehdy, pokud je tento ochoten ji přesto
přijmout s tím, že je nutné jej poučit o tom, že si musí být vědom právních následků,
které mohou nastat v cizině, pakliže odmítne přijmout doručovanou písemnost.148
Při doručování soudních písemností do ciziny vystupuje do popředí základní
účel doručování, kterým je seznámení adresáta s obsahem doručovaných listin, oproti
procesně správnému postupu doručování. Tato zásada je zakotvena v ustanovení
§ 50j odst. 2 o.s.ř., jež stanoví, že pokud nelze zjistit datum doručení písemnosti,
přičemž z obsahu listiny či jiného úkonu osoby, která je adresátem, jednoznačně
vyplývá, že mu písemnost byla doručena, uplatní se fikce, že písemnost byla adresátu
doručena dnem, kdy byla odesílajícímu soudu doručena příslušná listina, popř. učiněn
u soudu příslušný úkon. Uvedený postup dopadá na případy, kdy soud nepostupoval při
doručování do ciziny v souladu s předpisy o doručování (nařízení Unie č. 1393/2007,
dvoustranná mezinárodní smlouva či Haagská úmluva), pročež by jinak doručení
nemohlo být považováno za účinné (nebýt ustanovení § 50j odst. 2 o.s.ř.). Příkladem
může být situace, kdy soudu bude doručeno vyjádření účastníka ve věci, která je tímto
soudem projednávána, jakožto reakce na tomuto účastníku zaslanou výzvu do ciziny,
přičemž bez ohledu na skutečnost, že se nevrátila mezinárodní doručenka nebo
neobsahovala potřebné náležitosti.149 Podle ustanovení § 50j odst. 2 o.s.ř. bude sloužit
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Ustanovení § 104 odst. 1, § 105 a § 107 ZMPS.
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jako důkaz doručení již samotná listina – vyjádření podepsané účastníkem, přičemž za
datum doručení bude považován až den, kdy tato listina došla soudu, ačkoli je zřejmé,
že k doručení písemnosti do ciziny došlo dříve, a to dokonce ani v případě, že v podání
tohoto účastníka by bylo výslovně napsáno, že si jemu doručovanou písemnost převzal
v konkrétní den. Jestliže však tímto způsobem není prokázáno, že se doručovaná
písemnost skutečně dostala do dispozice adresáta v cizině, nemůže být písemnost
považována za doručenou.150

2.2.1 Doručování podle Haagské úmluvy
Haagská úmluva o doručování soudních a mimosoudních rozhodnutí ve věcech
občanských a obchodních byla přijata dne 15. listopadu 1965 a vstoupila v účinnost dne
10. 11. 1969. Tuto úmluvu do současnosti kontrasignovalo celkem 68 států.151 Česká
republika ji ratifikovala dne 28. 1. 1993, a to s účinností k 1. 1. 1993. Úmluva má
31 článků a je rozdělena na tři části, z nichž první se nazývá „Soudní písemnosti“
(článek 2 až 16), druhá „Mimosoudní písemnosti“ (článek 17) a třetí nese název
„Obecná ustanovení“ (článek 18 až 31). Byla přijata za účelem zjednodušení
mezinárodní spolupráce v oblasti doručování v civilních a obchodních věcech s tím, že
nahradila dřívější zdlouhavé doručování písemností realizované téměř výhradně
prostřednictvím konzulárních a diplomatických zástupců rychlejším a efektivnějším
doručováním prostřednictvím pověřeného ústředního orgánu, který si dle článku 2
Úmluvy určí každý smluvní stát, kdy na tento ústřední orgán se pak obrací přímo soud,
jenž žádá o doručení konkrétní písemnosti prostřednictvím předepsaného vzoru žádosti
(příloha k Úmluvě) s tím, že ústřední orgán písemnosti buď sám doručuje, nebo jejich
doručení jinak zajišťuje. Přitom postupuje podle procesních předpisů o doručování
dožádaného státu, nebo na žádost dožadujícího orgánu nechá písemnost doručit zvláštní
formou, neodporuje-li takový způsob doručení právnímu řádu dožádaného státu. Tímto
způsobem spolupráce v oblasti doručování, pokud jde o komunikaci prostřednictvím
vzorových formulářů, které je třeba vyplnit dle konkrétních okolností případu, se pak
inspirovala Evropská unie v nařízení č. 1348/2000 (později 1393/2007). O doručení se
vyhotoví osvědčení dle vzoru připojeného k Úmluvě, které musí v souladu s článkem 6
150
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Úmluvy obsahovat údaj o formě a místě doručení, jakož i jméno, resp. název osoby,
které byla písemnost určena, a také osoby, jež písemnost skutečně převzala. V případě,
že se písemnost nepodaří doručit, musí být v osvědčení uveden údaj o tom, z jakých
důvodů se doručení nezdařilo, tj. jaká překážka úspěšnému doručení zabránila. Takové
osvědčení se pak zašle přímo žadateli. Pokud se jedná o jazyk tiskopisů obsahujících
žádost o doručení písemností, tyto musí být vyhotoveny v angličtině, případně ve
francouzštině a vedle toho také v úředním jazyce státu, v němž byla příslušná
doručovaná písemnost vyhotovena (článek 7 Úmluvy).
Ve vztahu k Evropské unii spadá Úmluva do tzv. vnější výlučné pravomoci
Unie, 152 což pro nově přistoupivší členské státy, které dosud nejsou členy Úmluvy,
znamená, že k této nemohou přistoupit, aniž by k tomu byly Unií zmocněny.153 Sama
Evropská unie je sice členem Haagské konference, nicméně žádné ustanovení Úmluvy
neumožňuje, aby jakožto nadnárodní celek (regionální ekonomická organizace) mohla
přistoupit také k Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve
věcech občanských a obchodních. S ohledem na tuto skutečnost tak Unie vykonává své
pravomoci prostřednictvím členských států. Cílem úmluvy je zajistit fungující systém,
který zaručuje v nejvyšší možné míře doručení oznámení o písemnosti, jež má být
doručena, příjemci, a to v dostatečném předstihu tak, aby se tento mohl účinně bránit,
resp. patřičně reagovat na obsah dané písemnosti, jež je mu adresována. Úmluva
současně pomocí potvrzení dle jednotného vzoru usnadňuje prokázání doručení
písemnosti v cizině a dává smluvním státům možnost učinit prohlášení k některým jejím
ustanovením. Jedná se například o ustanovení článku 8 odst. 2, článku 10, článku
15 odst. 2 a článku 16 odst. 3. Řada smluvních států v souladu s touto možností vydala
prohlášení vztahující se k článku 8 odst. 2, kterým udělila diplomatickým a konzulárním
pracovníkům pravomoc doručovat písemnosti pouze svým státním příslušníkům,
některé státy si sjednaly výhradu proti způsobům doručování stanoveným v článku 10
152
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ze dne 7. února 2006 o pravomoci Společenství uzavřít novou Luganskou úmluvu o soudní příslušnosti a
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(doručování soudních písemností z jiného smluvního státu prostřednictvím pošty nebo
oprávněných úředních osob). Prohlášení podle článku 16 odst. 3 se u jednotlivých
smluvních států liší, a to zejména pokud jde o lhůtu pro vyplnění příslušné žádosti.
Účelem ustanovení článku 16 Úmluvy je především ochrana žalovaného z hlediska
zmeškání procesních lhůt, pokud se jedná o případy, kdy žalovanému sice předvolání,
žaloba či jiné sdělení nebo rozhodnutí byly doručovány v souladu s právními předpisy
státu odesílatele, ale k reálnému doručení přitom bez zavinění adresáta nedošlo a on se
s danou písemností nemohl seznámit, a tudíž na ni adekvátně reagovat. V takovém
případě může adresát písemnosti požádat o prominutí zmeškání lhůty. Současně však
musí být splněna podmínka, že důvody, pro které nebyla písemnost doručena, jsou
opodstatněné. Aby mohlo být žádosti žalovaného o prominutí uplynutí odvolací lhůty
vyhověno, musí být podána v přiměřené době od okamžiku, kdy se žalovaný o vydaném
rozhodnutí vůči jeho osobě dozvěděl. Jak uvedeno výše, každý smluvní stát může
prohlásit, že žádost nepřijme, byla-li podána po uplynutí doby, kterou tento stát vymezil
ve svém prohlášení, přičemž taková přísnost je zmírněna tím, že tato doba nesmí být
kratší než jeden rok ode dne vyhlášení rozhodnutí. Při aplikaci Úmluvy je tedy
s ohledem na výše uvedenou možnost prohlášení smluvních států třeba vždy nejprve
zkontrolovat, zda konkrétní stát neučinil prohlášení vylučující v daném případě soudem
požadovaný způsob doručení písemnosti. Pokud jde o Českou republiku jakožto
smluvní stát Úmluvy,154 tato si vyhradila, že odmítá způsob doručování podle článku 8
Úmluvy, tj. přímo prostřednictvím svých diplomatických zástupců nebo konzulárních
úředníků,

dále

pak

vznesla

námitky

proti

doručování

dle

článku

10

– zasílání soudních písemností přímo poštou a také přímo prostřednictvím oprávněných
úředních osob. Článek 15 stanoví podmínky, za nichž nelze vydat rozhodnutí, jestliže se
nedostavil žalovaný, zde si ČR vyhradila, že rozhodnutí ve věci lze vydat i přesto, že
tyto podmínky nebyly splněny, ovšem za předpokladu, že písemnost byla zaslána
jedním ze způsobů stanovených Úmluvou, uplynula lhůta, kterou soud považuje za
přiměřenou, nejméně však šest měsíců ode dne odeslání písemnosti a současně přes
veškeré účelně vynaložené úsilí nebylo možno od příslušných orgánů dožádaného státu
osvědčení obdržet. A konečně Česká republika učinila prohlášení k článku 29 Úmluvy,
podle něhož se nepovažuje za vázanou tímto ustanovením, které je v rozporu
154
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Vedle doručování prostřednictvím ústředních orgánů jakožto základního
způsobu doručování, Úmluva umožňuje doručovat také alternativními způsoby. Těmi
jsou doručení písemnosti prostřednictvím diplomatických zástupců nebo konzulárních
úředníků (článek 8 Úmluvy); podle článku 9 Úmluvy lze doručovat také konzulární
cestou orgánů druhého smluvního státu, které tento stát pověřil doručováním, popřípadě
vyžadují-li to výjimečné okolnosti, může každý smluvní stát k tomuto účelu použít
diplomatické cesty; soudní písemnosti mohou být v souladu s článkem 10 Úmluvy
rovněž doručovány přímo poštou, prostřednitvím oprávněné úřední osoby na dožádání
oprávněné úřední osoby státu, v němž byla písemnost vyhototvena, pak je také možné
doručovat prostřednitvím úřední osoby na žádost osoby, která má právní zájem na
soudním řízení (typicky účastník řízení). Vedle shora uvedených způsobů doručování
pak Úmluva rovněž připouští také další výslovně neuvedené způsoby, pakliže se na
konkrétním způsobu doručování dohodnou dva nebo i více smluvních států, zejména
uvádí možnost přímého styku mezi příslušnými orgány těchto států.156
České soudy používají při doručování podle Haagské úmluvy, resp. při
doručování mimo EU, instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne 11. června 2010,
č. j. 59/2010-MOC-J, kterou se upravuje postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve
věcech občanskoprávních a obchodněprávních, která slouží jako návod k použití
Úmluvy. Stěžejní při doručování do států mimo EU je část druhá „Mezinárodní právní
pomoc“, hlava III „Aktivní právní pomoc ve vztahu k nečlenským státům EU“, oddíl I
„Dožádání o doručení písemností v cizině mimo EU“ (§ 19 až 25), a pro případ
doručování cizí písemnosti na základě dožádání cizího státu mimo EU pak hlava IV
„Pasivní právní pomoc ve vztahu k nečlenským státům EU“ (§ 32 až 36). Důležitou
a nezbytnou pomůckou jsou také přílohy a vzory, na něž instrukce v příslušných
ustanoveních odkazuje.
V ustanovení § 19 odst. 1 instrukce jsou uvedeny náležitosti, které obecně musí
obsahovat každé dožádání justičního orgánu o doručení v cizině, přičemž doručuje-li se
155

Vyhláška č. 85/1982 Sb., o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve
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do nečlenského státu, tj. státu, jenž není signatářem Haagské úmluvy o doručování
(případně dvoustranné mezinárodní smlouvy s ČR o právní pomoci), lze písemnost
doručit prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí (velvyslanectví).157 Další
možností je doručení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, tzv. nepřímý styk
(viz § 3 instrukce), kterého se využívá například při doručování do státu, s nímž má ČR
uzavřenu bilaterální smlouvu o právní pomoci a který zároveň není členským státem EU
(Ukrajina, Rusko158). Při nepřímém styku se komunikace mezi státy odehrává na úrovni
ministerstev a použijí se vzory č. 1 a 2 dle instrukce, a to „Předkládací zpráva pro
Ministrestvo spravedlnosti“ a „Dožádání cizozemského soudu prostřednictvím
Ministerstva spravedlnosti“. Pokud jde o způsob doručení písemnosti, je zde obdobně
jako u doručování v rámci EU možnost zvolit způsob zvláštní, tedy nechat písemnost
doručit podle procesních předpisů dožadujícího státu, přičemž pokud dožadující orgán
nezvolí žádný způsob, bude doručováno dle předpisů cizího státu. K doručované
písemnosti je třeba připojit tzv. doručný list s tím, že podle toho, zda je požadováno
doručení do vlastních rukou adresáta či nikoli, se zvolí buď doručný list podle vzoru
č. 11 (obyčejný), nebo zvláštní vzor č. 12 pro kvalifikované doručení do vlastních
rukou.159
Do členských států Haagské úmluvy se doručuje vzorem č. 3, to znamená, že
dožadující justiční orgán musí vyplnit „Žádost o doručení soudní nebo mimosoudní
písemnosti v cizině“ a zároveň také vzor „Základní údaje o písemnosti“ (doručný list se
v tomto případě k dožádání nepřikládá). Tyto tiskopisy jsou koncipovány jako
trojjazyčné (obsahují úřední jazyk dožadujícího státu, dožádaného státu a třetím
jazykem může být buď angličtina nebo francouzština) s tím, že je třeba je vyhotovit
dvojmo, a to v úředním jazyce dožádaného státu, popř. v anglickém či francouzském
jazyce. K tiskopisům se připojí písemnost určená k doručení v dožádaném státě spolu
s ověřeným překladem do úředního jazyka dožádaného státu, resp. do jazyka jiného,
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podle Haagské úmluvy o doručování. Podle Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a
Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských,
rodinných a trestních se justiční orgány států stýkají přímo a podle článku 8 odst. 2 smlouvy nemůže-li
být písemnost doručena na adresu, která je uvedena v dožádání, dožádaný justiční orgán učiní sám
opatření potřebná ke zjištění adresy. Není-li zjištění adresy dožádaným justičním orgánem možné,
uvědomí o tom dožadující orgán a vrátí mu písemnost, která měla být doručena.
159
Ustanovení § 19 odst. 1 písm. g).
158

96

pokud takový požadavek příslušný stát notifikoval. 160 Na rubu „Žádosti“ je pak
„Osvědčení“, které je rovněž trojjazyčné – toto osvědčení se ponechá nevyplněné, aby
jej mohl vyplnit příslušný orgán dožádaného státu podle toho, jak dopadne pokus
o doručení písemnosti, a poté zaslat spolu s jedním vyhotovením doručované písemnosti
zpět jako doklad o doručení. Pokud se jedná o vyplněné tiskopisy a doručované
písemnosti, je vhodné mít ve spise vždy po jednom vyhotovení navíc pro případ, že
bude nutné doručení u ústředního orgánu dožádaného státu urgovat. Dožádání se zasílá
poštou přímo ústřednímu orgánu dožádaného státu, zatímco případné stížnosti na
průtahy se adresují ministerstvu, které urgence vyřizuje.
Pro doručování do USA je pak přímo v instrukci odkaz na stránky Ministerstva
spravedlnosti,161 kde je popsán speciální doporučený postup při doručování do těchto
zemí. Ve Spojených státech amerických je orgánem příslušným pro doručování
písemností podle Úmluvy tzv. Process Forwarding International (dále jen „PFI“), což je
soukromá společnost, která má jako jediná oprávnění z pověření amerického
ministerstva spravedlnosti (Department of Justice) přijímat a vyřizovat žádosti
o doručení písemností na území Spojených států ve smyslu článku 2 až 6 Úmluvy.
V žádosti o doručení na příslušném formuláři je tedy třeba v rubrice „přijímající orgán“
uvádět název a adresu tohoto orgánu.162 Žádost o doručení by měla být PFI vyřízena do
šesti týdnů od jejího obdržení. Přednost má vždy osobní doručení písemnosti s tím, že
vyřízení jedné žádosti je zpoplatňeno částkou 95 USD. Uvedený poplatek je přitom
nutné uhradit v amerických dolarech a platba musí být provedena předem, v opačném
případě PFI žádost vrátí jako nevyřízenou. Poplatek je navíc třeba zaplatit pouze formou
bankovního převodu na účet PFI, který je rovněž uveden na stránkách Ministerstva
spravedlnosti, a to včetně podrobností potřebných k úspěšnému provedení platby.
Soudce by se měl vždy před odesláním žádosti soudu přesvědčit dotazem na účtárnu,
zda banka úhradu poplatku do Spojených států provedla, a do referátu kanceláři dát
pokyn, aby k žádosti o doručení připojila fotokopii dokladu o provedené platbě. Do
bankovního příkazu k úhradě, do zprávy pro příjemce, je podle požadavku Process
Forwarding International nutné uvést jméno osoby, které jsou písemnosti určeny
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(adresát), neboť takto bude moci PFI lépe identifikovat, ke které žádosti o doručení
provedená platba patří. 163 Spojené státy k Úmluvě notifikovaly, že je možné doručovat
písemnosti rovněž přímo poštou na mezinárodní (růžovou) doručenku, avšak tento
způsob doručování se v praxi příliš neosvědčil, neboť doručenky z USA se ve většině
případů nevracejí. Jako nejspolehlivější způsob doručování písemností do USA se
ukázalo doručení prostřednictvím diplomatických zástupců, který se v praxi využívá
nejčastěji.
Při doručování do ciziny je třeba mít na paměti, že není možné vždy a za
každých okolností dodržet procesní právní předpisy, a to s ohledem na skutečnost, že by
se tak soudní řízení mohlo v některých případech zbytečně protáhnout až o několik let,
když vezmeme v úvahu, k čemu všemu občanský soudní řád vyžaduje vyjádření
účastníků. V praxi se tak často děje, že tam, kde vyjádření účastníka není nezbytné,
zejména tam, kde nemůže na dalším procesním postupu soudu nic změnit, jednoduše se
takové vyjádření nevyžaduje a postupuje se v řízení dál bez něho. Jako příklad lze uvést
vyjádření účastníka k věcné příslušnosti soudu (§ 104a odst. 2 o.s.ř.).

3. Srovnání české a slovenské právní úpravy
doručování
Na Slovensku se doručování v civilním procesu řídí podle zákona č. 99/1963
Zb., občiansky súdny poriadok, ve znění zákona č. 180/2014 Zb. Jedná se v zásadě
o právní úpravu, jakou měla Česká republika do 30. 6. 2009, tedy před účinností novely
o.s.ř. č. 7/2009 Sb. Teoreticky by se tedy slovenská právní úprava doručování od české
úpravy neměla příliš odlišovat.
Pokud se jedná o doručující orgány, které jsou v naší právní úpravě obsaženy
v taxativním výčtu ustanovení § 48 o.s.ř., občiansky súdny poriadok (dále jen „o.s.p.“)
obsahuje dle mého názoru taktéž taxativní výčet doručujících orgánů v ustanovení § 45,
přičemž těmito orgány jsou (na rozdíl od české úpravy, srov. kapitola 1.1.1) vedle
soudu, provozovatele poštovních služeb a soudních exekutorů také příslušné orgány
obce, příslušné útvary policie a stanoví-li tak zvláštní předpis, je doručujícím orgánem
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ve stanovených případech také Ministerstvo spravedlnosti SR. Zásadní odlišností
slovenské úpravy je pak nemožnost doručování prostřednictvím veřejné sítě do datové
schránky, neboť datové schránky na Slovensku nebyly zřízeny. O.s.p. však umožňuje
elektronické doručování (elektronickými prostředky – v ČR na elektronickou adresu),
a to na požádání účastníka řízení, resp. jeho zástupce, přičemž písemnost doručovaná
takovému účastníku, který o tento způsob doručení výslovně požádal a sdělil soudu
příslušnou elektronickou adresu pro doručování, se považuje za doručenou pátým dnem
od jejího odeslání soudem i v případě, že se s ní adresát neseznámil. Jedná se tedy
vlastně o fikci doručení na elektronickou adresu, což o.s.ř. při tomto způsobu
doručování nezná a neumožňuje (srov. kapitola 1.4).
V ustanovení § 46 odst. 2 o.s.p. je upraven postup pro případ, kdy adresát není
zastižen na adrese pro doručování, tj. v jeho bydlišti (bytě či domě) nebo v místě jeho
zaměstnání. Tehdy lze písemnost doručit i tak, že ji doručující orgán předá jiné dospělé
osobě, jestliže je ochotná danou písemnost adresátu předat. Není-li takové osoby,
doručující orgán písemnost uloží buď na poště, nebo u příslušného orgánu obce za
současného zanechání výzvy k vyzvednutí písemnosti. Oproti české úpravě se pak
písemnost považuje za doručenou dnem, kdy se vrátí soudu, a to bez ohledu na to, zda
se adresát s ní skutečně seznámil či nikoliv, tedy na Slovensku nemají žádnou pevně
stanovenou lhůtu, jejímž uplynutím nastupuje fikce doručení. Při doručování vyvěšením
písemnosti na úřední desce soudu se má za to, že písemnost je doručena uplynutím
15. dne od jejího vyvěšení, dle o.s.ř. je to 10. dnem od vyvěšení. Při doručování
právnické osobě nebo fyzické osobě – podnikateli zapsaných v obchodním rejstříku
nebo v jiném obdobném rejstříku nepodaří-li se doručit písemnost na adresu sídla
zapsaného v rejstříku, považuje se daná písemnost za doručenou uplynutím 3. dne od
vrácení nedoručené zásilky soudu. Pro doručování fyzickým osobám – nepodnikatelům,
jejichž pobyt není soudu znám, pak platí zvláštní režim doručování uložením do
soudního spisu, o čemž soud vydá usnesení, které vyvěsí na úřední desce. Takto
doručované písemnosti se považují za doručené sedmým dnem od jejich vyhotovení.
Účastník řízení nese odpovědnost za adresu, kterou uvedl při soudním jednání jako
adresu pro doručování, adresu uvedenou v příslušné evidenci, jakož i za převzetí
písemnosti jím zvoleným zástupcem pro doručování, a to v tom směru, že pokud se na
některou z těchto adres nepodaří doručit, může soud všechny následující písemnosti
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ukládat s tím, že za doručené se považují sedmým dnem od odeslání stejnopisu jeho
adresátu, musí se ale jednat o zásilky doručované do vlastních rukou a účastník o této
skutečnosti musí být soudem poučen po zahájení řízení. O.s.ř. žádnou takovou zvláštní
úpravu fikce doručení zvlášť pro právnické osoby, fyzické osoby – podnikatele
a nepodnikající fyzické osoby nemá.
Adresátu, který se zdržuje na území Slovenské republiky a zároveň není
občanem SR, nelze doručit písemnost fikcí, jestliže na tomto území nemá faktické
bydliště, tzn. tehdy, když se fyzicky nezdržuje na adrese, na níž mu má být doručeno,
i kdyby se jednalo o adresu trvalého pobytu dané osoby. Soudní praxe pak naráží na
obtíže s tím spojené, například pokud je třeba doručit soudní písemnost osobě, která
prochází evidencí obyvatel jako občan ČR s ukončeným pobytem na území ČR s tím, že
byla zjištěna adresa pobytu této osoby v SR, přičemž zde se fakticky nezdržuje.
V těchto případech (českému) soudu proto nezbývá než ustanovit takovému účastníku
opatrovníka podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř. jakožto osobě neznámého pobytu, jíž se
nepodařilo doručit na známou adresu v cizině.
Celkově je slovenská úprava doručování stručnější a méně obsáhlá než česká.
Dle mého názoru je méně komplikovaná, ovšem zároveň je nutno říci, že také do jisté
míry zaostalá. V současné době se však na Slovensku připravuje rekodifikace civilního
procesního (i hmotného) práva. Současný občiansky súdny poriadok bude v rámci
rekodifikace nahrazen novým zákonem nazvaným civilný sporový poriadok, který by
měl upravovat již pouze sporná civilní řízení. Nová úprava počítá se zpřísněním
v oblasti doručování platebního rozkazu, který by nově mohl být doručen také fikcí, a to
za předpokladu doručování do datové schránky. Civilný sporový poriadok by se měl
zaměřovat striktně pouze na sporná řízení, z čehož logicky vyplývá potřeba dalšího
zákona, který by v sobě shromažďoval nesporná řízení (zde se slovenský zákonodárce
chce terminologicky odchýlit od označení nesporové a vybral tradiční název
mimosporové konanie z rakouského ausserstreit verfahren). Původně se mělo jednat
o zákon o zvláštních řízeních po vzoru českého z.ř.s., ale nakonec se zvolil pro tento
zákon název civilný mimosporový poriadok. Vedle toho by se Slovensko chtělo dostat
na úroveň České republiky a de lege ferenda hodlá zavést také soudní řád správní, tedy
správny súdny poriadok.164
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Závěr
V předkládané rigorózní práci jsem se snažila nejen popsat současnou právní
úpravu doručování v civilním procesu, ale také poukázat na hlavní praktické dopady
příslušných ustanovení občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, ze způsobů
doručování jsem se pak věnovala podrobněji problematice datových schránek.
Samostatná kapitola je zaměřena na doručování do ciziny, kde jsem se pokusila
podrobněji rozebrat doručování v rámci EU a nevynechala jsem ani téma pojednávající
o doručování do států mimo Unii. V poslední kapitole jsem zmínila základní rozdíly
mezi českou právní úpravou doručování v civilním procesu a slovenskou úpravou
doručování podle o.s.p.
Přestože jsem si jako hlavní body své práce zvolila doručování do datové
schránky a doručování s cizím prvkem, nemohla jsem odhlédnout od stěžejních otázek
podstatných pro základní orientaci v problematice doručování, jakými jsou adresa pro
doručování po novele o.s.ř. č. 7/2009, doručování do vlastních rukou adresáta spojeného
s fikcí doručení a institut neúčinnosti doručení, jimž je věnována převážná část první
kapitoly nazvané „Vybrané základní pojmy a otázky“. Adresa pro doručování ve smyslu
ustanovení § 46a a § 46b o.s.ř. znamená významný předěl v oblasti doručování
v civilním procesu, kdy společně se zavedením koncentrace řízení (ustanovení § 114a,
§ 114b, § 119a o.s.ř.) došlo k výraznému zpřísnění, které klade na účastníky civilního
řízení mnohem větší nároky, než tomu bylo do té doby. Důvodem těchto opatření je
především snaha o zrychlení řízení a zabránění účelovým průtahům v řízení, které
někteří účastníci působili například tím, že v řízení namítali neúčinnost doručení
s odůvodněním, že se na adrese, na níž jim soud doručil konkrétní písemnost, nezdržují.
V této souvislosti je proto třeba vycházet ze zásady, že adresát je odpovědný za
existenci jeho adresy pro doručování, přičemž by měl zároveň dbát ochrany vlastních
zájmů, čemuž odpovídá povinnost zajistit si přijímání písemností na evidenční adrese,
a to bez ohledu na skutečnost, zda se na této adrese skutečně zdržuje či nikoliv, resp. na
jiné adrese, kterou označil za svoji adresu pro doručování, ať již formou oznámení
takové adresy (odlišné od evidenční) příslušné ohlašovně, anebo sdělením adresy, na níž
si přeje být obesílán, soudu. Pokud se jedná o krátkodobou účastníkem nezaviněnou
nemožnost doručení, občanský soudní řád dává účastníku možnost domáhat se

101

vyslovení neúčinnosti doručení, naopak s dlouhodobou nemožností doručení se pojí
fikce doručení, popřípadě ustanovení opatrovníka soudem podle ustanovení § 29 odst. 3
o.s.ř. Důsledkem uplatnění fikce doručení pak je skutečnost, že dochází ve značné
míře k omezení vzájemné komunikace mezi soudem a účastníky, což znamená také
omezenou možnost zjištění skutkového stavu soudem, který se tak mnohdy musí
spokojit s informacemi obsaženými v žalobě, tedy s názorem pouze jedné strany, a na
základě těch rozhodnout. Takový postup může být v rozporu se zásadou materiální
pravdy, která je stále součástí civilního procesu v ustanovení § 6 o.s.ř. Dále je v této
souvislosti třeba poukázat na institut vyslovení místní nepříslušnosti soudem ve smyslu
ustanovení § 105 o.s.ř., které v důsledku stále častěji v praxi využívané fikce doručení
dostalo nový rozměr, když takto může docházet a také dochází k tomu, že věc
projednává soud, jenž není místně příslušný. Nutno ale podotknout, že za tuto
skutečnost nesou odpovědnost právě účastníci, kteří se vlastním zaviněním připravují
o možnost účasti na řízení tím, že soudu zastírají skutečnou adresu svého pobytu. Soudy
přitom nemají dostatečné kapacity na to, aby po pobytu každého jednotlivého účastníka
důkladně pátraly, pozice civilních soudů je v současně době o to komplikovanější, když
od 1. 1. 2009 nemají k dispozici zákonnou možnost obrátit se na orgány Policie ČR,
které mohou využívat efektivnějších prostředků ve srovnání například s orgány Justiční
stráže, které jsou podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) o.s.ř. doručujícími orgány.
Policie totiž byla do 31. 12. 2008 doručujícím orgánem, 165 který nad ostatní vynikal
dostatkem veřejnoprávních a evidenčních prostředků k provedení šetření ohledně
skutečného pobytu dotyčné osoby, jíž byla konkrétní písemnost adresována. Vyslovení
místní nepříslušnosti z důvodu, že se nejedná o obecný soud žalovaného ve smyslu
ustanovení § 84 a násl. o.s.ř. tak v současnosti dle mého názoru získal jiný než původně
zákonem zamýšlený účel, kterým bylo, aby věc projednával ten soud, jenž je
žalovanému nejbližší, nyní jde de facto již jen o formální důvod, jak se může soud
rychle „zbavit“ spisu. Výše uvedeným jsem chtěla demonstrovat vzájemnou (na první
pohled ne zcela zřejmou) provázanost ustanovení o.s.ř. upravujících jednotlivé procesní
instituty.
S ohledem na vývoj moderní společnosti a s tím spojený technický pokrok, kdy
stále více věcí je možné vyřídit pomocí elektronických prostředků přes internet, bylo
165
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umožnění elektronické komunikace mezi soudem a účastníky nezbytností. Tato
myšlenka byla realizována velkou souhrnnou novelou o.s.ř. č. 7/2009 a přijetím zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Elektronické doručování není v členských státech EU žádnou výjimkou, z tohoto
pohledu je zavedení datových schránek do právního řádu ČR krokem kupředu, nicméně
je třeba poukázat na skutečnost, že v tom pojetí, v jakém je úprava datových schránek
u nás zavedena, jde svým způsobem o unikát, a to pokud se jedná o institut fikce
podpisu. Netypické na tomto systému je především to, že identifikace subjektu, který
činí podání soudu prostřednictvím datové schránky, není založena na jeho
nezaměnitelném

nějakým

způsobem

zaručeném

podpisu

tak,

jak

je

tomu

u elektronického doručování na elektronickou adresu („prostého“ elektronického
doručování), nýbrž vychází z identifikace datové schránky této osoby s tím, že je zde
vytvořen předpoklad, že každý subjekt, který má zřízenu datovou schránku, musí nutně
použít jedině svou vlastní datovou schránku pro komunikaci se soudem, aby byla
zaručena jeho jednoznačná identifikace. Tento problém se týká zejména případů, kdy
má dotyčná osoba datových schránek zřízených více, přičemž musí vždy zvolit tu
z nich, která odpovídá jejímu postavení v daném soudním řízení (například inslolvenční
správce, který je zároveň advokátem a má proto zřízeny dvě datové schránky, jednu pro
výkon činnosti insolvenčního správce a druhou pro účely advokacie). Ve hře je
samozřejmě také otázka možného zneužití cizí datové schránky třetí osobou, která nemá
k používání příslušné datové schránky oprávnění; prokázání toho, kdo byl skutečným
odesílatelem datové zprávy, by bylo v praxi velmi komplikované. Pokud jde o tzv. fikci
podpisu osoby, která učinila úkon prostřednictvím datové schránky, ve smyslu
ustanovení § 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a problémy spojené
s identifikací autora příslušné datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým
podpisem, soudy v této oblasti zatím rozhodují dosti rozdílně; do budoucna by však
rozhodování obecných soudů mohl sjednotit Nejvyšší soud ČR přijetím stanoviska,
jehož návrh jsem zmínila v kapitole 1.5, avšak v současné podobě dosud nebyl
schválen, a proto je třeba si na konečné stanovisko ještě počkat.
Se vstupem České republiky do Evropské unie jsou české soudy povinny
postupovat v souladu s právními předpisy Společenství, jestliže se v řízení vyskytne cizí
(evropský) prvek. V souvislosti s doručováním se jednalo původně o nařízení
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Evropského parlamentu a Rady č. 1348/2000, o doručování soudních a mimosoudních
písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ze dne 29. května
2000, následně pak nařízení Evropského parlamentu a Rady 1393/2007, o doručování
soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských
státech a o zrušení nařízení Rady ES č. 1348/2000 ze dne 13. 11. 2007 (dále jen
„nařízení o doručování“). Velmi zdlouhavý a komplikovaný postup při doručování před
vstupem do EU, kdy soudy postupovaly především v souladu s dvoustrannými, jakož
i mnohostrannými mezinárodními úmluvami, se v současnosti použije již jen
subsidiárně. Důvodem je aplikační přednost příslušných norem EU před normami
obsaženými v mezinárodních smlouvách. Z mnohostranných smluv, které se však
aplikují nadále při doručování do smluvních států Haagské konference mezinárodního
práva

soukromého,

je

především

Haagská

úmluva

o

doručování

soudních

a mimosoudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních ze dne 15. 11. 1965.
V praxi je doručování soudních písemností do ciziny někdy problematické, jelikož
nemusí být vždy zřejmé, jakým způsobem v daném okamžiku postupovat ani jaké
důsledky je třeba vyvozovat. Samotné zhodnocení účinků doručení a řádné doručení je
mnohdy velice časově náročné, a tudíž zpravidla spojené s průtahy v řízení. Díky
nařízení o doručování se tento stav podstatně zmírnil. A časy, kdy se soudní spisy
s cizím prvkem shromažďovaly, a čekalo se, až se takových věcí nashromáždí větší
množství, aby bylo možné vyřešit je všechny zároveň při jednom nastudování
problematiky doručování do ciziny, jsou překonány. Takový postup byl navíc možný
jen proto, že věcí s cizím prvkem nebylo ještě tolik jako dnes, v současné době by takto
soudce jednat nemohl. Z důvodu nárůstu počtu spisů obsahujících cizí prvek je
u každého okresního soudu zpravidla jeden nebo více soudců (dle velikosti, resp.
obsazenosti konkrétního soudu) specializovaných na „cizinu“. S ohledem na
svobodu volného pohybu osob v rámci členských států EU lze proto očekávat vyšší
počet věcí s evropským prvkem, pročež si myslím, že do budoucna bude jedině
přínosné, ne-li nezbytné, aby s problematikou doručování do ciziny, zejména pak
v rámci EU, byli seznámeni alespoň na základní úrovni všichni soudci. V souvislosti
s tím je rovněž dobré vědět, na koho se v případě nejasností či problémů obrátit.
Z vlastní zkušenosti mohu vřele doporučit civilní mezinárodní odbor Ministerstva
spravedlnosti, jehož zaměstnanci jsou velmi ochotní pomoci a poradit, ať už telefonicky
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nebo prostřednictvím e-mailu.166
Vlastní úpravu doručování obsahuje kromě občanského soudního řádu například
také soudní řád správní, trestní řád a daňový řád. V současné době se uvažuje
o sjednocení takto roztříštěné právní úpravy doručování do jednoho procesního
předpisu. Tuto myšlenku vyjádřil například místopředseda Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Roman Fiala.167 Mimo jiné uvedl, že dle jeho názoru je zapotřebí rekodifikace
civilního práva procesního a vytvoření nového procesního kodexu, jenž by znamenal
sjednocení dosavadní právní úpravy rozpadlé do čtyř zákonů (o.s.ř., z.ř.s., insolvenční
zákon a exekuční řád). Takový procesní zákoník by obsahoval společnou obecnou část
a pak každá zvláštní úprava relativně samostatnou část, která by však nebyla navázána
na základní principy, přičemž všechny tyto procesy by byly provázány cestou části
obecné. De lege ferenda by kodex měl být základem, do něhož se bude sahat tehdy,
když se budou tvořit dílčí procesní předpisy, které se budou zabývat určitými výseky
soudního nebo jiného procesního práva. A právě v souvislosti s nastíněnou kodifikací
by mohly být vypracovány zákony, jež by přímo souvisely, ale vyjímaly by z procesů
určitá společná témata a zformovaly by tak zákonnou úpravu těchto otázek nejenom pro
proces civilní, ale pro všechna řízení soudní, nebo dokonce i pro řízení před jinými
státními orgány. Jedním z takových zákonů by mohl být zákon o doručování písemností
státem, který by podle Fialy ani nemusel čekat na dokončení prací na procesním
kodexu. Zákon o doručování písemností státem by jednoduše upravoval doručování
všech zásilek soudů a jiných úřadů všem typům subjektů. Nahradil by obdobnou úpravu
obsaženou v občanském soudním řádu, v trestním řádu a v dalších procesních
předpisech. Taková úprava by byla velmi výhodná pro stát, neboť v současné době je
obtížné vyjednávat s držiteli poštovní licence o pravidlech doručování, když jsou pro
v podstatě tytéž úkony pokaždé jiná. Jednotná regulace by znamenala mnohem vyšší
stupeň předvídatelnosti s tím, že držitel poštovní licence buď splní tyto zákonem
stanovené požadavky, v opačném případě by pak nemohl očekávat, že dostane
příležitost doručovat státní písemnosti.
166

Soudci, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, ale i další zaměstnanci soudu a jistě také další osoby,
které se nějakým způsobem zajímají o právo cizích států, se mohou obracet se svými dotazy na tzv.
vnitřní síť Ministerstva spravedlnosti (moc@msp.justice.cz). Je možné dokonce požádat také o zasílání
materiálů obsahujících aktuální předpisy EU, které jsou pak žadatelům pravidelně zasílány na e-mailovou
adresu. Seznam platných právních předpisů EU v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech je
možné nalézt na stránkách http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2483&d=23015.
167
FIALA, R.; Procesní právo na rozcestí. Soudce. 2014, č. 7 – 8, s. 08 (zdroj: ASPI Wolters Kluwer).
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Podle mého názoru by zmíněný procesní kodex o doručování významně
usnadnil orientaci osoby, která má určitou písemnost doručit, neboť by již nemusela
zvažovat, podle kterého procesního předpisu obsahujícího úpravu doručování je třeba
v daném případě postupovat (právní úprava se v jednotlivých předpisech liší), ale
vystačila by pouze s jedním předpisem, který by doručování upravoval jednotně. Toto je
nesporná výhoda, nicméně právě v jednotnosti úpravy osobně vidím problém, neboť
mám za to, že odlišná právní odvětví (alespoň pokud se jedná o rozlišení mezi právem
soukromým a veřejným) by zasluhovala zvláštní úpravu z hlediska systematického.
Tento problém by se však dal řešit například zmíněným rozdělením kodexu na
jednotlivé díly, jež by rozdíly mezi odvětvími mohly zohledňovat. Je však otázkou, jak
se zákonodárce s tímto problémem vypořádá, resp. zda bude myšlenka kodexu
doručování vůbec realizována.
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Summary
The aim of my thesis is to analyse the institution of delivery in civil proceedings,
the paper is especially focused on practical problems and also electronic delivery, first
and foremost data-boxes. The study also contains the part describing delivery of
documents to foreign countries and to member states of the European Union. The first
part of the thesis deals with theoretical definition of the key legal concepts and the
delivery into data-boxes is examined there. In the second part there is also described in
detail the delivery of documents to foreign countries (and from foreign countries to the
Czech Republic, too). Finally, I attempt to draw a short comparison between regulations
of delivery in civil proceedings in the Czech Republic and in Slovakia.
Delivery comprises one of the key legal institutes of civil proceedings. The
principal source of law for delivery in civil proceedings in the Czech Republic is
constituted by Law No. 99/1963 Coll., the Civil Procedure Code, as amended by Law
No. 139/2015 Coll. Moreover it has undergone many changes recently.
The thesis is composed of three main chapters which are divided into next
subchapters, each of them dealing with different aspects of delivery. Chapter One is
introductory, it explains the term delivery within the framework of civil proceedings
and there is also shortly described the significance of delivery in a general meaning.
Chapter Two is named “Delivery in civil proceedings in Czech Republic”, at first it
defines basic terminology used in the thesis, for example the delivery authorities, the
certificate of delivery, the address of delivery, ineffectiveness of delivery etc.,
consequently there is pointed to problems arising in practice. The part of the main
chapter is several subchapters which deals with electronic delivery, especially
data-boxes as one of the method of delivery in the Czech civil proceedings. In this part I
attempt to explain questions like the safety of data-boxes, the identification of sender,
the legal fiction of digital signature and the moment of delivery into the data-box.
Chapter Three deals with delivery in foreign countries. It is divided into two bodies,
first is called “Delivery in member states of European Union” and illustrates the
procedure of delivery in accordance with the Regulation (EC) No. 1393/2007. The
second one is called “Delivery in states out of EU”. In that case it is used the
Convention of 15 November 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial
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documents in civil or commercial matters, known as “Haag convention”. Chapter Four
tries to compare the Czech legislation of delivery and the Slovak legislation of delivery
in civil proceedings. Conclusions are drawn in Chapter Five. In the end, I reach the
main conclusion that a potential new legislation might simplify whole proceedings of
delivery meaning not only in civil procedure but also in all branches of law.
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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 15. listopadu 1965, známá jako “Haagská
úmluva”. Kapitola čtvrtá se snaží o srovnání české a slovenské právní úpravy
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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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