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Základní principy  
 
• Výklad právní úpravy – materiální  

 Podstatný je skutečný stav, nikoliv formální 

 Nikoliv k tíži účastníka 

• Důvodem právní úpravy je 

 Efektivita 

 Rychlost 

 Zamezení obstrukcím 

• Priorita elektronické formy 



Prameny právní úpravy  
(kde se o doručování dočteme) 

 • Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“) 

• Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu  
(dále jen „ZoEP“) 

• Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech   
(dále jen „ZIS“) 

• Vyhláška ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb. o stanovení 
podmínek užívání provozování datových schránek  
(dále jen „VoDS“)  

• Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „ZEU“) 

• Zákon o archivnictví a spisové službě (dále jen „ZASS“) 

 



Doručování v soudním řízení  
(§45 a násl. OSŘ) 

 
• Soud doručuje při jednání nebo při jiném úkonu 

• Pokud není možno doručit dle písm. a. pak do datové schránky 

• Není-li možné doručit podle b. pak soud doručuje na žádost 
adresáta na jinou adresu (i elektronickou) 

• Pokud není možné ani c. pak soud doručuje  

 poštou nebo 

 prostřednictvím jiného účastníka či jeho zástupce. 

• Doručovat lze doručit písemnost i na jiném místě, kde bude 
zastižen 

 



Doručování v soudním řízení  
(§45 a násl. OSŘ) pokračování 

• Zástupce pro doručování 

• Odepření přijetí písemnosti 

• Neúčinnost doručení 

• Průkaz doručení: 

 Při jednání – podpis 

 Prostřednictvím datové sítě – datová zpráva adresáta,  
podepsaná ZEP 

 Doručenka 

 Jiný způsob 

 



Fikce doručení 

• 10 dní ode dne, kdy byla připravena  k vyzvednutí  

• POZOR NEZAMĚŇOVAT SE LHŮTOU PRO VYZVEDNUTÍ 

 



Jak doručuje stát  
 
• DS 

• Zvolená doručovací adresa (pokud není DS) 

• Lze použít i jako trvale zvolenou (§ 10b z. o evidenci obyvatel) 

• NS 28 Cdo 896/2013 – doručení zaměstnanci AK – neúčinné - 
??? 

• Pokud má účastník zástupce, doručuje se jen zástupce (pokud 
není stanoveno jinak) 

• Unesení RS NSS z 4. 11. 2003 1As4/2003 – pokud má advokát 
substituta, pak se doručuje adv. a ne substitutovi 

 



Doručování do vlastních rukou  
a vhozením do schránky 
 
• Pokud je vyloučeno náhradní doručení, pak i datová schránka 

stejný režim 

• Vhození do schránky 

• Pruhy  

 Zelená – vhodit do schránky 

 Červená/modrá – vrací se odesílateli 

 Modrá – lze předat zástupci 

 Červená – pouze do vlastních rukou 

• SCHÉMA – (diagram) 

 



Do vlastních rukou 
  

 Pošta 
Adresát 

nezastižen 

Adresát 
zastižen Výzva 

DORUČENO 

Není výzva 
Vrací se 
soudu 

10 dnů lhůta 

Vyzvednuto Nevyzvednuto Fikce 
doručení 



Elektronická komunikace  
vs. listiny 
 • Elektronická komunikace je rovna té listinné  

(§562/1 + 3026/1 NOZ)  

• Obsah a označení adresáta 

 



Podání pomocí emailu 
 
• Nutno potvrdit do 3 dnů 

 Ve SŘ následující pracovní den 

• Daňový řád neumožňuje doručovat podání pomocí emailů 

• Stejnopisy – u elektronického podání postačí jedenkrát 

 



Datová schránka – pojmy  

a okamžik doručení 

 
 

• Kde najít ID schránky 

 Portál veřejné správy 

• https://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do?ref=obcan 

• Na žádost možno vymazat 

• Denní aktualizace 
 Má stejnou platnost jako by byl zaslán email 

s uznávaným elektronickým podpisem 

• Judikatura k rozporu DS a podpisu na dokumentu 
• Okamžik doručení 

 Dodání do datové schránky – pozor neplatí fikce, není 
ani třeba, aby byla zpráva otevřena 

 

https://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do?ref=obcan


Datová schránka  
 



Jak si doručují mezi sebou 
soukromníci  
 • Pokud si to sjednají ve smlouvě,  

je email postaven na roveň listiny –  

• může být takto uzavřena i smlouva 

• § 556, 566 + 3026/1 NOZ – je na každém aby prokázal  pravost 
a správnost listiny 

 Presumpce správnosti a pravosti – výhoda elektronického  
před listinným- obrácení důkazního břemene 

 Dle ZASS nemá listinná podoba vyšší platnost  
než elektronická – obojí jako důkaz  

 



Emailové zprávy,  
okamžik doručení a závaznost 
 
• Elektronické podání – okamžik doručení – ve chvíli, kdy se 

stane dostupný podatelně (formát) 

• Nehraje roli, úřední hodiny, podstatné je, že je dostupný 
podatelně ve správný den 

 POZOR možné potíže při prokazování přenosu zprávy  

• Neplatí pro ISDS  
 



Elektronický podpis 
 

• Prostý elektronický podpis – cokoliv co identifikuje 
odesílatele (např. naskenovaný podpis) 

 Při běžném jednání, stejné účinky má email 

• Zaručený elektronický podpis – vydaný certifikát  

• Uznávaný elektronický podpis – nutnost příslušné 
autority – dříve „zaručený“ podpis – Česká pošta 
 



Elektronický podpis pokračování 

• Nález IV. ÚS 319/05 –  

 Zaručený elektronický podpis – zcela rovnocenné 
s listinným podáním 

 Bez elektronického podpisu (nutno doplnit do tří dnů) 

• Pokud není email podepsán uznávaným elektronickým 
podpisem pak to neznamená nepravost dokumentu,  
ale neobrací se důkazní břemeno 
 



Judikatura  
 • (Judikaturní závěry) 

 Správně doručeno, převzato = DORUČENO 

 Správně doručeno, nepřevzato = DORUČENO 

 Špatně doručeno, převzato = DORUČENO 

 Špatně doručeno, nepřevzato = NEDORUČENO 

 



Judikatura pokračování 
• Podpis emailového podání 

 Usnesení KS v Praze – pokud chybí podpis na návrhu na katastr,  
ale email je podepsán zaručeným elektronickým podpisem,  
pak je to v pořádku 

 Rozpor mezi NS a NSS – Drápal – 21 Cdo 1795/2012  
a 7 As 169/2012 – jeden celek příloha i email 

 Vyřešeno Ústavním soudem – II. ÚS 3042/12 – pravdu má NSS 

 Realita u MS v Praze 

• II. ÚS 2560/13 - ??? – podstatné je odeslání 

• I. ÚS – pokud závada na technice na straně žalovaného,  
(právního zástupce) pak podáno včas – mail zůstal v poště  
pro odeslání) – pochybnosti 
 



diskuze 



Děkuji za pozornost! 
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