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Dopad epidemie COVID-19 na řešení sporů
 

Epidemie onemocnění COVID-19 a krizová opatření vlády již ovlivňují fungování soudů v České republice. V posledních týdnech dochází ze
strany soudů k odročování většiny jednání, která není nutné bezodkladně vyřídit.[1] Odročení je pravděpodobné zejména v řízeních s velkým
počtem účastníků nebo svědků. V praxi to znamená, že za současných podmínek nelze očekávat brzké rozhodnutí zejména těch sporů řešených
před soudy, ve kterých musí být nařízeno ústní jednání.

Aktuální omezení fungování soudů. Ze strany soudů došlo dále k omezení fyzických kontaktů s veřejností, což se projevuje například
omezením možností provést nahlédnutí do spisu nebo úplným uzavřením budovy soudu. Nahlížení do spisu je u většiny soudů možné provést
jen v naléhavých případech, kdy naléhavost je nutné v konkrétním případě doložit. Budovy Ústavního soudu a Nejvyššího soudu jsou pro
návštěvníky uzavřeny úplně. Některé soudy dále za účelem minimalizace kontaktu s návštěvníky zavedly speciální provizorní schránky pro
příjem listinných podání a přestaly přijímat hotovost v pokladně soudu.

Po skončení nouzového stavu nelze očekávat rychlé zlepšení, pokud jde o rychlost projednání jednotlivých řízení. Soudy se totiž připravují na
skokový nárůst exekuční a insolvenční agendy. Je také pravděpodobné, že dojde ke zvýšenému nárůstu uplatňovaných nároků (zejména vůči
státu na náhradu škody způsobené krizovými opatřeními nařízenými v souvislosti s nouzovým stavem, čemuž se věnuje jiný newsletter naší
kanceláře). Očekávaným důsledkem bude zvýšená vytíženost českých soudů a s tím související prodloužení doby trvání soudních řízení v České
republice. To však může představovat závažný problém v situaci, kdy má alespoň jedna ze stran sporu zájem na rychlém vydání rozhodnutí
v dané věci.

Pozor, bez ohledu na nouzový stav všechny lhůty zatím běží! Předsedové krajských soudů nicméně vyzvali Ministerstvo spravedlnosti,
aby bylo po dobu nouzového stavu legislativně upraveno stavění a přerušení lhůt (a to případně i zpětně ke dni vyhlášení nouzového stavu).[2]
Předsedové krajských soudů navrhují stavění a přerušení lhůt ve všech oblastech práva, jmenovitě se jedná o tyto lhůty:

- hmotněprávní lhůty (např. promlčecí lhůta); 
- procesní lhůty (např. lhůty k vyjádření k žalobě); 
- lhůty k vydání rozhodnutí nebo jiného opatření.

K výzvě předsedů krajských soudů se přidala i Česká advokátní komora.[3] Doposud však není znám postoj Ministerstva spravedlnosti k této
výzvě.

Jaká je alternativa k soudnímu řízení v době nouzového stavu? Také za podmínek nouzového stavu existuje ke klasickému soudnímu
řízení alternativa, kterou je on-line řešení sporů (označované též anglickou zkratkou „ODR“). Výhodou on-line řešení sporů je obecně rychlost
takového řízení[4] a nižší náklady spojené s uplatněním příslušného nároku.[5] Aktuálně je pak nespornou výhodou, že v rámci on-line řešení
sporů není potřeba, aby se procesní strany fyzicky potkaly. Na rozdíl od běžného soudního řízení tedy on-line řešení sporů může probíhat i za
současných mimořádných podmínek.

Jaké jsou formy on-line řešení sporů? Přes internet lze spory řešit jak v rámci rozhodčího řízení, tak i formou mediace. Procesní postupy
při on-line řešení sporů si procesní strany mohou do jisté míry stanovit samy, a to v rozhodčí smlouvě nebo smlouvě o provedení mediace.
V případě řízení vedeného před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se pak uplatní
Řád pro on-line rozhodčí řízení, který tento rozhodčí soud vydal.[6]

Kdy je vhodné zvolit on-line řešení sporů? On-line řešení sporů lze doporučit zejména pro spory mezi podnikateli. Jak již bylo zmíněno
výše, on-line řešení sporů se zejména uplatní v případech, kdy je potřeba příslušný spor rozhodnout rychle a není vhodné čekat na skončení
nouzového stavu. On-line řešení sporů je nicméně možné také ve sporech mezi podnikateli a spotřebiteli, které ale lze za určitých podmínek
zahájit pouze na návrh spotřebitele.[7]

Jak Vám můžeme pomoci? Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním v rámci alternativního řešení sporů. V týmu
našich advokátů máme rovněž (i) mediátory zapsané v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti a (ii) rozhodce zapsané
v seznamu rozhodců vedeném Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, kteří jsou
oprávněni vést tato alternativní řízení. Pokud si to budete přát, rádi Vám ve shora uvedených alternativních způsobech on-line řešení sporů
poskytneme naši odbornou asistenci.
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