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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Exekuce prodejem nemovitých věcí (imobiliární exekuce) spočívá v tom, že se nemovitá 

věc povinného zpeněží prodejem v dražbě a z výtěžku prodeje se uspokojí vymáhaná 

pohledávka oprávněného (srov. Winterová, A., Macková, A. a kol. Civilní právo procesní. 

Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 130). Prodej nemovité věci má svá specifika obsažená ve zvláštních ustanovení o 

tomto způsobu exekuce v § 66 odst. 2 až odst. 7 ExŘ. Z tohoto pohledu se téma práce 

zvolené rigorózantem jeví spíše jako tradiční než aktuální (nebo snad nové), což prakticky 

potvrzuje nedávná novela ExŘ provedená zákonem č. 286/2021 Sb. s účinností v převážné 

většině ustanovení od 1. 1. 2022, která se prodeje nemovitých věcí téměř nedotkla. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Zpracování zvolené problematiky hodnotím jako středně náročné. Důvodem je poměrně 

dobré literární zázemí, ze kterého rigorózant také vyšel (srov. Seznam použitých zdrojů na 

str. 97 a násl.). Vyzdvihuji zejména rozsáhlou práci s tuzemskou judikaturou (především 

Ústavního soudu a Nejvyššího soudu), která text vhodně doplňovala. Metodologicky se 

jedná o zvládnutý rigorózní úkol, když bylo pracováno se základními metodologickými 

postupy (komparativní metoda však absentuje). 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska nelze práci co vytknout. Co do struktury je práce rozdělena celkem 

do čtyř (4) kapitol, nepočítaje v to Úvod na str. 1 až 2, ani Závěr na str. 92 až 94, seznam 

použitých zkratek, seznam použitých zdrojů a oba jazykové abstrakty včetně klíčových 

slov. Zvolenou systematiku práce hodnotím jako vyváženou, protože rigorózantovi 

umožnila dospět k naplnění stanoveného cíle / záměru (vymezeného v Úvodu na str. 2). 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Zamýšlený záměr rigorózní práce, stanovený na str. 2 (a zopakovaný v Závěru na str. 

93), byl rigorózantem odpovídajícím způsobem zpracován. Za stěžejní části práce lze 



  

označit dvě kapitoly, a to kap. 3. k rozboru exekuce prodejem nemovitých věcí obecně (str. 

14 a násl.) a kap. 4. pojednávající o obraně povinného a překážkách v provedení exekuce 

(str. 75 a násl.). Zde je třeba především upozornit na to, že jedinou věcnou odchylkou, 

která je vyvolána postavením soudního exekutora, je ust. § 66 odst. 4 ExŘ ke složené 

jistotě. Správně k tomu byla rigorózantem na str. 31 uvedena soudní rozhodnutí NS, a to ze 

dne 1. 7. 2015, pod sp. zn. 26 Cdo 2021/2015, či ze dne 27. 10. 2020, pod sp. zn. 20 Cdo 

2651/2020. Práce je bez věcných připomínek, proto ji také doporučuji k obhajobě před 

příslušnou komisí pro obhajobu rigorózní práce. 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Hodnocená práce naplnila záměr, který si 

rigorózant vytyčil v Úvodu i v Závěru práce.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Rigorózant při zpracování zvolené problematiky 

prokázal samostatnost při tvůrčí činnosti, ke 

které využil dostupné zdroje. Při tvorbě textu bylo 

postupováno lege artis. Dle protokolu o kontrole na 

plagiáty bylo zjištěno: počet podobných dokumentů 

– 25, nejvyšší dosažená míra podobnosti: < 1%. 

Tyto hodnoty je třeba podtrhnout, práce je 

originální, nejedná se o kompilát. 

Logická stavba práce Zvolená systematika adekvátní, práce je vhodně 

strukturovaná a tvoří sourodý celek. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Rigorózant vyšel z potřebného počtu zdrojů (srov. 

seznam na str. 97 a násl.), zejména lze pozitivně 

hodnotit práci s rozsáhlým okruhem dostupné 

tuzemské judikatury. Citační norma byla dodržena. 

Práce se zdroji je adekvátní. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Rigorózant téma zpracoval zdařile a vyčerpal jej 

způsobem, který odpovídá požadavkům kladeným 

na tento druh kvalifikačních prací. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je vhodná (text není 

obohacen o grafy, či tabulky, ale vzhledem k tématu 

práce to však nesnižuje její úroveň). 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je čtivá, jazyk rigorózanta je právně 

kultivovaný, projev pak srozumitelný a střídmý. 

Stylistická stránka je rovněž na odpovídající úrovni. 

Jazyková a stylistická stránka práce je tak na 

výborné úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Nechť se rigorózant věnuje institutu předražku (ust. § 336ja o. s. ř.), zejména z pohledu 

exekuční praxe. Jaké problematické otázky jsou s právní úpravou v praxi spojeny? 

V Praze dne 31. 01. 2022 
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JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. 

pověřený akademický pracovník 


