
Posudek oponentky 

na diplomovou práci Františka Černého na téma: 

Náhrada nákladů v nalézacím a exekučním řízení 

 

Diplomant předkládá k posouzení diplomovou práci o rozsahu téměř 176000 znaků. Práce 

obsahuje všechny předepsané formální a obsahové náležitosti. 

 

K volbě tématu: 

Volbu tématu je třeba ocenit. Nákladnost řízení (obou autorem zvolených) je nejen faktorem, 

kterým je třeba měřit jejich efektivitu, ale současně představuje významné hledisko práva na 

soudní ochranu obecně.  Účelem analýzy není v tomto případě pouhá komparace  či konfrontace 

nákladností obou druhů řízení, nýbrž vyhodnocení celkové nákladnosti uplatnění a vymáhání 

subjektivního práva.   

 

K systematice práce: 

Diplomant text rozvrhl zdařile. Práce má přehledné a logické vnitřní uspořádání, reflektující 

obě hlavní součásti tématu. V názvu subkapitoly 1.2.1. chybí subjekty, kterých se uvedené 

druhy nákladů týkají.  

 

K vlastnímu obsahu a způsobu zpracování: 

Nejprve autor vymezuje pojem nákladů řízení a podrobněji vykládá jejich druhy. Mj. zde 

polemizuje (když přitom vychází z postoje Ústavního soudu ČR) ohledně sankční funkce 

náhrady nákladů. V rámci ústní obhajoby by diplomant mohl svůj postoj argumentačně více 

rozvinout, když tuto funkci sám uvádí v souvislosti se zásadou zavinění (viz str.33 práce). Autor 

zmiňuje případy nákladů řízení, které platí stát (viz str.10 práce). Neuvádí zde svědečné, což 

by měl v rámci ústní obhajoby rovněž vyjasnit. Podobně jako kategorické tvrzení, že stravné a 

nocležné lze přiznat jen výjimečně. Detailní výklady jsou věnovány problematice vyčíslování, 

resp. paušalizace hotových výdajů právně nezastoupeného účastníka řízení. (K této otázce autor 

rovněž rekapituluje postoj zákonodárce, resp. Ústavního soudu ČR. ) Totéž platí o zpracování 

problematiky cestovného v případě advokátů. I zde autor připomíná postoje judikatury. Pokud 

jde o soudní poplatek, nekriticky vůči zdroji uvádí autor jeho roli fiskální. Takové tvrzení však 

zasluhuje rovněž přesvědčivou argumentaci. Na str. 17 použitý pojem „právo chudých“ hodnotí 

autor jako pejorativní označení, což svědčí o neznalosti historických kořenů a povahy tohoto 

institutu. Autor správně postřehl zákonodárný odklon od zásadně plného osvobození od 

soudního poplatku, k osvobození částečnému. Část věnovaná nákladům dokazování se věnuje 

pouze svědečnému, tlumočnému a znalečnému. Další možné náklady autor nezmiňuje. 

Jednou z klíčových otázek odměny za zastupování je sám pojem bagatelní věc, toho je si autor 

vědom. Situaci po zrušení tzv. přísudkové vyhlášky detailně popisuje a svůj postoj, založený 

na přesvědčivé argumentaci zřetelně deklaruje, včetně kritiky  postoje zákonodárce.  



 V dalších výkladech se autor věnuje náhradě nákladů řízení, resp. zásadám, které jsou 

vyjádřeny v příslušných ustanoveních. I zde je patrna velmi dobrá autorova orientace ve 

zkoumaných institutech, resp. v jejich právní úpravě a aplikačních problémech. Viz např. 

autorovu argumentaci ohledně aplikace § 146 odst.2 OSŘ, resp. o nepřijatelnosti 

formalistického výkladu procesního zavinění a důvodnosti žaloby. Je třeba ocenit důkladnost 

autorových analýz, když tuto otázku domýšlí důsledně i pro případy více žalovaných nebo pro 

situaci částečného zastavení řízení. Stejně tak je třeba ocenit rozbor podmínky předžalobní 

výzvy i pro jiné případy rozhodování o nákladech řízení než jen meritorní. Ve vztahu k řízením 

podle ZŠR autor správně vyvozuje, že aplikace § 23 věta druhá tohoto zákona by měla mít 

(gramatickým výkladem) širší aplikační využití, i když jde stále o výjimku, kde je namístě vždy 

výklad restriktivní. Stejně tak lze autorovi přisvědčit v názoru o nadbytečnosti § 24 ZŘS. Na 

základě úvah nad obecnou úpravou náhrady nákladů v ZŘS pak autor kategorizuje řízení podle 

tohoto zákona do tří skupin. Tuto část práce uzavírá stručnější výklad o náhradě nákladů 

v opravných řízeních. 

Další část hodnocené práce se již věnuje druhé části tématu, tj. nákladům exekučního řízení. 

Nejprve autor správně připomíná dvojí právní režim výkonu rozhodnutí a vztah obou 

základních norem, kterými se řídí. Autor správně zdůrazňuje, že pokud není výkon rozhodnutí 

nařízen, platí ohledně nákladů řízení jejich obecná úprava v OSŘ.  Pro úplnost zmiňuje autor i 

náklady výkonu rozhodnutí ve věcech nezletilých dětí podle ZŘS. Další výklady se již soustředí 

na náklady exekuce. Autor nejprve rozebírá jednotlivé druhy nákladů v tomto druhu řízení. 

Velmi zasvěcený je jeho výklad ohledně odměny exekutora, resp. náhrady jeho hotových 

výdajů. Názorům autora, že řešení, resp. reflexe názorů Ústavního soudu ČR, je možná jen na 

základě seriózní analýzy   a dlouhodobé vize a nikoliv cestou dílčích novelizací,  nelze než 

přisvědčit. Totéž platí o autorově analýze právní úpravy a jejího výkladu pro případ  zastavení 

exekuce pro nemajetnost povinného. Stejně jako v předchozích částech práce je patrna autorova 

výborná orientace v celém komplexu exekučního práva a jeho vývoje. Autorova argumentace 

je vysoce fundovaná a vychází ze znalosti širokého okruhu relevantních pramenů. 

Závěr: 

Diplomová práce Františka Černého je mimořádně zdařilé dílo, kterým autor zvládl obtížné 

diplomové zadání a svým rozsahem, obsahem i metodami zpracování plně vyhovuje 

požadavkům kladeným na tento druh prací.  

Diplomovou práci     d o p o r u č u j i  k ústní obhajobě. 

V Praze dne 12.7.2019 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

Oponentka práce 

 


