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1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Výkon rozhodnutí ( exekuce) na nepeněžité plnění nepatří, na rozdíl exekuce na plnění peněžité, 

k frekventovaným tématům diplomových prací. Proto jsem velmi uvítal autorkou navržené 

téma. Byť do tohoto způsobu exekuce příliš novelizace procesních předpisů nezasáhly, je právě 

v důsledku nepříliš častého výběru tohoto tématu hodnotit nejen jako aktuální, ale v řadě 

výkladu některých ustanovení i jako dost náročné. Autorka v úvodu i v závěru práce nesouhlasí 

s dlouhodobou koncepcí „ pomoci“ dlužníkům. S tímto názorem se plně ztotožňuji. 

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

Téma je dosti náročné jednak na teoretické znalosti a k jeho pochopení jsou zapotřebí i 

vlastnosti praktické. V případě autorky je vidět, že i na úrovni diplomové práce může mít a také 

má autor dosti dobré poznatky z praxe. Autorka je dosti často využívá k výkladu jednotlivých 

ustanovení a často se pouští i do věcné a jí dobře zdůvodněné kritiky. Autorka postupuje formou 

analýzy k syntéze, což slouží ke splnění cíle práce. 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je logicky členěna do tří základních částí. Těžiště je v části třetí, kde jsou v jednotlivých 

podkapitolách analyzovány jednotlivé způsoby exekuce. 

 

4. Vyjádření k práci: 

K práci mám tyto poznámky : 

- u každé podkapitoly je užito členění na nařízení a provedení exekuce a k němu je vždy přidána 

tématika nákladů. Uvedený systém hodnotím jako správný a logický. 

- na straně 20 je uvedeno, že proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí je přípustné odvolání, 

aniž jsou zde charakterizovány meze úspěšného odvolání. 

- na straně 23 je uvedeno, že třetí osoba , která má k předmětu vyklizení právo neodvozené od 

povinného se může bránit buď žalobou podle § 267 OSŘ nebo návrhem na zastavení. Mohla 

by autorka uvést praktické příklady pro obě možnosti. 



- na straně 36 je uvedeno, že i v případě, kdy by exekuční titul neobsahoval přesnou specifikaci 

bytové náhrady , nebyl by to materiálně nevykonatelný titul. Na straně 34 je do jisté míry 

uveden opak. Mohla by se autorka k tomu vyjádřit.  

- na straně 44 je uveden zajímavý odkaz 107) , kde je uvedeno, že lze žádat vydání nemovité 

věci, což procesně nejde. Mohla by se k tomu autorka vyjádřit ? 

- na straně 52 autorka řeší stav, kdy nelze poskytnout náhradu za jedinečnou věc a domnívá se, 

že by mohla být dána peněžitá náhrada bez jejího určení či by to bylo řešeno náhradou škody 

proti povinnému. Ani jedno řešení nemá oporu v zákoně. Pro jaké řešení s případnou 

legislativní úpravou by autorka plédovala ? 

- na straně 74 cituje autorka dva názory na výši pokuty. Byla by autorka pro zákonné řešení ?  

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: naplněn 

- logická stavba práce: viz shora 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: odpovídá normám 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): dostatečná 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: dobrá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Viz bod 4) 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň:  Výborně 

 

JUDr. Tomáš Pohl 
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