
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění  

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,  

ve znění pozdějších předpisů 

 (sněmovní tisk č. 902) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 5. října 2016 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyjádřila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda v obecné rovině sice vítá snahy o zrychlení a zefektivnění soudního řízení, 

nicméně s návrhem zákona samotným nesouhlasí a navrhovanou právní úpravu 

považuje za nesystémovou, neboť nereflektuje existenci dalších druhů platebních 

rozkazů plnících v civilním řízení obdobnou funkci jako elektronický platební rozkaz. 

 

2. Vláda je toho názoru, že v celorepublikovém měřítku jsou návrhy na vydání 

elektronického platebního rozkazu vyřizovány rychle a efektivně, neboť již dnes platí, 

že 90 % platebních rozkazů je vydáváno přibližně ve lhůtě odpovídající třem měsícům. 

Navrhovaná tří měsíční lhůta pro vydání elektronického platebního rozkazu je toliko 

lhůtou pořádkovou, přičemž její faktický význam pro urychlení řízení by zřejmě 

byl nulový. Vláda současně vyjadřuje obavu, že zavedení lhůty by mohlo vyústit v praxi, 

ve které soudy ve snaze lhůtu dodržet budou přednostně projednávat návrhy na vydání 

elektronického platebního rozkazu, což se ve vztahu k jiným druhům řízení nejeví jako 

vhodné. Navrhované plošné řešení podle názoru vlády nemůže vyřešit průtahy 

objevující se pouze v ojedinělých případech. 

 

3. V otázce navrhované nemožnosti přezkoumání návrhu na vydání elektronického 

platebního rozkazu soudem je vláda toho názoru, že platební rozkaz je nástrojem 

efektivního vedení řízení, který má sloužit pouze v případech, kdy o skutkovém stavu 

nejsou žádné pochybnosti. Má-li vydání elektronického platebního rozkazu v situaci, 

kdy proti němu nebyl podán odpor, účinky pravomocného rozsudku, jeví se jako zcela  

 
nevhodné toto řízení „automatizovat“ a znemožnit soudu, aby mohl svým přezkumem 

zabránit případným zjevným nespravedlnostem. V situacích, kdy má soud 
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o uplatňovaném právu, které ze skutečností uváděných žalobcem na první pohled plyne, 

důvodné pochybnosti, může zákonná povinnost vydat elektronický platební rozkaz 

bez možnosti jakékoliv diskrece soudu vést k tomu, že práva a povinnosti, která jsou 

výsledkem rozkazního řízení, nebudou odpovídat výchozím hmotněprávním poměrům. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAEFEKTK3)


