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Autor zvolil ze způsobů exekuce na základě titulu znějícího na zaplacení peněžité pohledávky 

téma exekuce prodejem nemovité věci, tedy nezahrnul do práce i možnost správy nemovité 

věci. Respektuji tento výběr autora, který se soustředil na více frekventovaný způsob exekuce, 

jemuž se věnuje zejména v třetí části práce. Na první pohled by se zdálo, že uvedené téma, u 

něhož byly sice zaznamenány určité dílčí novelizace, kdy se jej prakticky nedotkla poslední 

novelizaci OSŘ účinná od 1.1. 2022, se jedná o téma, kde „nejde nic nového objevit“. Jenže po 

přečtení práce se naplno projevuje, že tato premisa není správná, ba naopak. Vybrané téma 

proto hodnotím jako aktuální a dobře vybrané. Autor mě svou prací přesvědčil, že při jeho 

nesporných teoretických znalostech naplno využil své praktické znalosti, což krom jiného 

zvětšuje i čtivost textu. 

K jednotlivým částem práce má tyto poznámky: 

 

- Na straně 14 autor správně uvádí, že zejména z hlediska zásady přiměřenosti by měl 

exekutor volit prodej nemovité věci povinného zejména poté, kdy předchozí způsoby 

exekuce by nevedly k uspokojení oprávněného. Nicméně již zde bych doplnit dopad 

zřízení soudcovského zástavního práva k nemovité věci povinného či stav, kdy povinný 

nemá jiný majetek než určitou nemovitou věc, byť v tomto případě by patrně byla 

zvolena správa této věci. 

- Na straně 17 autor uvádí právo stavby jako nemovitou věc s tím, že v praxi není časté 

exekuce této věci. Mohl by autor podrobněji uvést, jak by exekuce v tomto případě 

proběhla? 

- K problému prodeje nemovité věci v SJM na straně 20 se rovněž přikláním k názoru 

kolegyně Kasíkové. První názor by podle mého soudu nebyl v souladu s ochranou práv 

druhého manžela, daného hmotným právem. 

- Pokud se jedná o účinnost speciálního inhibitoria po doručení exekučního příkazu, 

přidal bych ještě stav, kdy je povinnému doručena výzva k úhradě s lhůtou 30 dnů spolu 

s prvním exekučním příkazem, kdy povinný do konce lhůty může úhradou zabránit 

účinkům příkazu, resp. by bylo nesmyslné mu v tom inhibitoriem bránit.  

- Na straně 32 a 33 autor poukazuje na rozdílná stanoviska možnosti exekutora při změně 

poměrů změnit cenu vydražované nemovitosti. Zároveň autor nesouhlasí se striktní 



slovenskou úpravou a uvádí, že by tento stav vyžadoval legislativní úpravu. Má v tomto 

směru autor nějaký legislativní návrh? 

- Na straně 35 se ztotožňuji s autorovým názorem váta právo vydražitele převzít 

nemovitou věc až po právní moci usnesení o příklepu. 

- Souhlasím s názorem autora na str. 43 (prodej z volné ruky), tj. připuštění souhlasu 

jiného exekutora s prodejem. 

 

Z hlediska členění práce, nemám námitky, má logickou strukturu. Jednotlivé části na sebe 

vážou a činí práci přehlednou. 

Kladně hodnotím i jazykovou stránku práce, jak autorovu právnickou češtinu, tak i češtinu 

obecně. 

Autor užívá při práci jím užité zdroje v souladu s pravidly. 

Ze všech těchto důvodů práci velmi doporučuji k obhajobě. 
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