
Posudek vedoucího 

na rigorózní práci Mgr.Lucie Mrázkové na téma 

Obrana povinného v exekuci 

(se zaměřením na odklad a zastavení exekuce) 

 

Autorka předložila k hodnocení rigorózní práci na shora uvedené téma o rozsahu 132 stran 

vlastního textu. Práce obsahuje všechny stanovené přílohy a náležitosti formálního rázu. 

K volbě tématu: 

Zaměření práce na odklad a zastavení exekuce považuji za mimořádně aktuální. Prostředky 

obrany povinného jsou relativně rozsáhlé a liší se zcela zásadně jak co do účinků, tak i ohledně 

předpokladů uplatnění.  Jejich detailní rozbor, včetně event. obstrukčního potenciálu je proto 

velmi přínosným. 

K systematice práce: 

Práce má vyváženou a věcně správnou systematiku. Text je rozvržen přehledně a respektuje 

vnitřní logiku tématu. 

K vlastnímu zpracování tématu: 

V první části (po vysvětlení motivace k volbě tématu) se autorka věnuje exekučnímu řízení 

obecně. Připomíná pojem, účel, prameny a hlavní zásady exekučního řízení. Již v této partii je 

zjevná autorčina výborná orientace ve zvoleném tématu. Viz. např. partii věnovanou zásadám 

exekučního řízení, kde autorka konfrontuje odlišné účely nalézacího a vykonávacího řízení a 

z nich plynoucí odlišnosti principiální. Specifické zásady vyplývající z novelizací exekučního 

řádu autorka zmiňuje příkladmo. V rámci ústní obhajoby je může doplnit. 

Druhá část hodnocené práce se věnuje přehledu všech prostředků opravy povinného de lege 

lata. Autorka ji začíná dobrovolným splněním vymáhané pohledávky ze strany, přičemž 

vychází z konstrukce § 46 odst. 6 exekučního řádu. Správně však zdůrazňuje, že splnění 

pohledávky se v tomto režimu děje za již zahájené exekuce. Dále jsou v této partii postupně 

uvedeny a komentovány všech relevantní instituty. Jde o fundované rozbory, autorka vychází 

z výborné znalosti dobře zvolených pramenů (viz např. otázku přípustnosti ústavní stížnosti 

proti exekučnímu příkazu či výklady k otázce doručování odvolání povinného oprávněnému). 



Obecně jsou zde rozebrány i hlavní objekty předložené práce, tj. odklad a zastavení exekuce. 

Oceňuji mj. analýzu účinků odkladu na inhibitorium a arrestatorium. Třetí část tyto obecné 

výklady detailně rozvíjí a věnuje se již vlastnímu tématu práce. Jako příklad ilustrující kvalitu 

autorčiny práce lze zmínit rozbor aplikace ustan. § 54 odst. 5 exekučního řádu a jeho praktické 

důsledky. Stejně fundovaně je zpracována i následující kapitola, která je věnována detailní 

analýze všech případů návrhů na zastavení exekuce.  Hned v úvodu autorka správně připomíná 

rozdíl mezi zastavením exekuce a exekučního řízení. Právě návrh na zastavení exekuce je 

v praxi nejčastěji využívaným prostředkem povinného. Autorka v úvodu této partie dále 

správně zdůrazňuje i rozdíl v důsledcích, uplatní-li povinný různé důvody zastavení exekuce. 

Tuto partii považuji za kvalitativně nejlepší část práce. Autorka své závěry opírá o výbornou 

znalost doktrinálních pramenů i názorů aplikační praxe a argumentuje proto přesvědčivě. 

Oceňuji, že do svých úvah zařadila i problematiku zastavení exekucí rozhodčích nálezů, která 

v minulých letech prošla poměrně turbulentním vývojem. 

Závěr: 

Předložená práce Mgr.Lucie Mrázkové je mimořádně kvalitní zpracování rigorózního úkolu, 

kterým autorka plně prokázala schopnost zvládnout náročné téma všemi obvyklými  metodami, 

a proto ji  

d o p o r u č u j i 

k obhajobě před příslušnou komisí. 

V Praze dne 3.6.2020 

 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D.   

   


