
Hybridní pošta 
 

Podle ust. § 17b Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 23.05.2002 ve znění 

účinném od 14.11.2013, kancelářský řád,  může soudní exekutor 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 soudní exekutorky). 

 

Jedná se o zcela zákonný způsob vyhotovování zásilek a jejich přepravu, upravenou 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.   
 

 

Pokud má adresát takto doručené zásilky zájem o získání elektronického originálu jemu doručené 

písemnosti podepsaného uznávaným elektronickým podpisem soudní exekutorky nebo jím pověřeného 

zaměstnance, bude mu vydán pouze na základě jeho písemné žádosti, řádně doručené do sídla úřadu.  

 

Pokud žadatel doručí žádost poštou, musí být žádost datována a podepsána, a musí obsahovat 

elektronickou adresu, na kterou má být elektronický originál dokumentu žadateli doručen.  

 

Písemnou žádost lze doručit též e-mailem na elektronickou adresu úřadu podatelna@exekuce-ova.cz, 

který bude žadatelem podepsán uznávaným elektronickým podpisem.  
 

Žádosti doručené prostou e-mailovou zprávou nebude vyhověno.  

 

Žádost o zaslání elektronického originálu doručení písemnosti lze zaslat též do datové schránky 

Exekutorského úřadu 8g2g8en. 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.      
 

PÍSEMNOST NEBUDE ŽADATELI ZASÍLÁNA POŠTOU!  

------------------------------------------ 

 
Vyhláška 37/1992 Sb., § 28c 
 

Vyhotovování rozhodnutí a jiných písemností soudu za součinnosti provozovatele poštovních služeb a jejich doručování 

 (1) Vede-li se ve věci elektronický spis a soud vyhotovuje listinné stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti soudu prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, předá je soud v elektronické podobě tomuto provozovateli, který v souladu s uzavřenou smlouvou vyhotoví jejich listinnou podobu 

a doručí je; autorizovanou konverzi přitom provozovatel poštovních služeb neprovádí. Předávání a vyhotovování se provádí automatizovaným 

způsobem, který vylučuje lidský zásah nad míru nezbytně nutnou. 
 
Vyhláška 418/2001 Sb., § 10 
 

Společné ustanovení o doručování 

 (1) Při doručování se postupuje podle občanského soudního řádu a vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Provádí-li doručení 
exekutor, má přitom stejná práva a povinnosti, jaké tyto právní předpisy přiznávají a ukládají soudu nebo soudnímu doručovateli; totéž platí, provádí-

li se doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek. Ustanovení § 48 odst. 4 

občanského soudního řádu platí i pro písemnosti exekutora obdobně. 
 
Zákon 99/1963, § 48 
 

Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu 

(4) Doručuje-li se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti soudu v listinné podobě mohou být 
vyhotovovány za součinnosti tohoto provozovatele; podrobnosti takového postupu stanoví prováděcí právní předpis. 
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