POUČENÍ PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ K DOKUMENTŮM ODESLANÝM PROSTŘEDNICTVÍM

HYBRIDNÍ POŠTY
POPIS FUNGOVÁNÍ A VLASTNOSTÍ HYBRIDNÍ POŠTY
S účinností o 1. 8. 2014 zasílá soudní exekutor vybrané dokumenty účastníkům řízení prostřednictvím
zvláštní služby České pošty, s.p. nazvané jako Hybridní pošta.
Tento postup je upraven v ustanovení § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky ze dne 23.05.2002 ve znění účinném od 14.11.2013 ( kancelářský řád), kdy soudní exekutor
může využívat k vyhotovení listinných stejnopisů elektronických dokumentů vydaných v exekučním
řízení službu České pošty, s.p. nazvanou jako Hybridní pošta.
Tato služba zahrnuje zejména převedení obsahu zásilky z elektronické podoby do podoby listinné,
tedy vytištění jednotlivých dokumentů vydaných soudním exekutorem nebo jím pověřeným
zaměstnancem v exekuční věci, jejich vložení do obálky včetně příloh a přepravu zásilky k adresátovi.
Vzhledem k tomu, že se tak děje přímo u poskytovatele Hybridní služby (mimo sídlo Exekutorského
úřadu), nenesou tyto dokumenty ani razítko úřadu ani podpis osoby, která dokument vydala (na
některých z nich však může být na poslední stránce dokumentu viditelná vizualizace elektronického
podpisu soudního exekutora).
Bližší informace o způsobu fungování této služby naleznete na webových stránkách České pošty, s.p..
Legislativně je dále proces upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o
jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění vyhlášky č. 438/2011 Sb., která se pro exekuční
řízení použije na základě ust. § 10 odst. 1 vyhlášky č. 418/2001 Sb. a ust. § 48 odst. 4 občanského
soudního řádu.
JAK ZÍSKÁM ELEKTRONICKÝ ORIGINÁL DOKUMENTU?
Jak bylo shora uvedeno, zaslaný dokument je platný, i když nenese razítko ani podpis osoby, která
dokument vydala. Pokud však má adresát přesto zájem o získání elektronického originálu jemu
doručené písemnosti podepsaného uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora, bude mu
vydán pouze na základě jeho písemné žádosti, řádně doručené do sídla úřadu. Žádosti doručené
prostou e-mailovou zprávou nebude vyhověno.
Žádost o zaslání elektronického originálu doručení písemnosti lze zaslat též do datové schránky
Exekutorského úřadu Olomouc. Elektronický originál písemnosti bude zaslán do datové schránky, ze
které byla žádost odeslána, patří-li tato datová schránka žadateli, a nebude-li v žádosti uvedena jiná
elektronická adresa.
V případě, že se adresát zásilky dostaví do sídla úřadu, bude mu k jeho žádosti písemnost předán na
technickém nosiči dat (CD) pracovníkem podatelny. Do sídla Exekutorského úřadu se lze dostavit v
průběhu hodin určených úřadem pro styk s veřejností. Doporučujeme všem účastníkům, aby si předání
dokumentů dohodli předem.
PÍSEMNOST NEBUDE ŽADATELI ZASÍLÁNA POŠTOU!

