
Posudek oponentky 

na diplomovou práci Michaely Lambertové na téma: 

Výkon rozhodnutí (exekuce) na nepeněžité plnění 

 

 

I. 

K volbě tématu: 

Volba tématu je velmi zdařilá. Problematika výkonu soudního výkonu rozhodnutí, resp. exekuce pro 

nepeněžitá plnění stojí neprávem mimo větší zájem autorů odborných pojednání. Lze proto ocenit, že 

autorka zvolila téma tolik neprobádané, čímž na sebe vzala náročnější diplomové zadání. Svou motivaci 

pro volbu tématu autorka vysvětlila i v úvodních částech hodnocené práce, která má deklarovaný rozsah 

243 613 znaků. 

II. 

K systematickému rozvržení textu: 

Systematiku předložené práce hodnotím jako promyšlenou, věcně správnou a odrážející vnitřní systém 

zkoumané problematiky. Práce má – kromě úvodní a závěrečné úvahy – tři hlavní kapitoly. Ty se 

postupně zabývají základními pojmy tématu,   de lege lata existujícími právními režimy vymáhání 

nepeněžitých plnění a konečně pak detailně jednotlivými způsoby, které má oprávněný de lege lata 

k využití. 

 

III. 

K vlastnímu zpracování diplomového úkolu: 

Hlubší zájem a praktická zkušenost ve zkoumané oblasti se projevují jak v uvážené volbě tématu, tak 

v úrovni jeho zpracování. Autorka se v oblasti práva výkonu rozhodnutí výborně orientuje. To lze 

dokumentovat již na zpracování úvodních partií práce, když pro doktrinální vymezení pojmů používá 

autorka relevantní prameny. 

Velmi kvalitní, zasvěcený a věcný správný je i výklad ohledně obecných otázek a institutů soudního 

výkonu rozhodnutí, resp. exekuce. Lze snad jen podotknout, že namístě by byla i podrobnější poznámka 

o procesních zásadách významných pro oblast výkonu rozhodnutí.  Autorka však neprovádí jen 

deskripci platného práva, nýbrž prokazuje zvládnutí širších souvislostí a především pak praktických 



důsledků (viz např. výklad ohledně vztahu právní úpravy v OSŘ a EŘ anebo ohledně titulů pro výkon 

rozhodnutí).    Vlastnímu tématu je věnována kapitola třetí hodnocené práce, ve které postupně autorka 

- v zákonem předurčeném pořadí - věnuje pozornost jednotlivým způsobům výkonu rozhodnutí.  

V souvislosti s náležitostmi návrhu na výkon rozhodnutí autorka správně podotýká, že sice obecně 

nemusí oprávněný způsob výkonu uvádět, nicméně to neplatí, pokud je třeba vyjasnit, zda požadované 

plnění je či není zastupitelné. Zasvěcený je i výklad ohledně situací, které mohou nastat ve vztahu 

k nákladům (i nalézacího řízení). Dále se již autorka věnuje vyklizení.   Precizní a přesvědčivý je rovněž 

výklad ohledně specifikace, resp. identifikace objektu vyklizení (i v případě, že se uplatňuje nárok na 

vyklizení stavby, která je součástí práva stavby) a k otázce materiální vykonatelnosti výroku 

předmětného titulu pro výkon rozhodnutí. Autorka neopomněla vyložit ani řešení případu, kdy 

povinnému se ukládá vyklidit několik objektů, což klade specifické nároky na návrh oprávněného. 

Autorka rovněž správně zdůrazňuje význam přesného a úplného označení (všech) povinných, je-li 

takových osob více. Na obranu osob neprávem dotčených výkonem rozhodnutí (např. společný nájemce, 

proti kterému výkon nařízen nebyl) autorka uvádí excindační žalobu, event. návrh podle § 268 odst. 1 

písm h.). Kromě jiných relevantních rozhodnutí je zmíněno i Stanovisko Cpj 40/83 k otázce vztahu 

povinnosti vyklidit a odevzdat. V rámci ústní obhajoby by mohla autorka doplnit, zda se v podmínkách 

řádného doručení, jakožto předpokladu provedení výkonu nějak promítla nová úprava doručování 

v exekučním řádu. Na s. 35 připomíná autorka rozhodnutí NS ohledně možnosti vyklidit objekt 

oprávněným na jeho náklady. V rámci ústní obhajoby by mohla doplnit svůj postoj k této otázce, tj. i 

argumenty proti judikovanému názoru. Vysokou míru kvality vykazuje i zpracování varianty vyklizení   

s náhradou. Autorka rekapituluje vývoj právní úpravy, její vazby na změny v hmotném právu a důsledky 

právní regulace. Stejné hodnocení platí pro zpracování druhů náhrad a dalších souvisejících otázek, opět 

včetně používání relevantních rozhodnutí. Pokud jde o odebrání věci, uvádí autorka na s. 45, že 

následkem nedostatečné identifikace předmětu výkonu je jeho zastavení. Oprávněný tedy nemá možnost 

tento nedostatek napravit? Oceňuji zpracování problematiky náhradního plnění při výkonu rozhodnutí 

odebráním věci. I zde autorka argumentuje ohledně vztahu tohoto způsobu a způsobu provedením prací 

a výkonů.  Další partie práce obsahují podrobné a zasvěcené výklady o dalších dvou způsobech výkonu 

pro nepeněžité plnění, opět na základě výborné znalosti platného práva i judikatury. U všech 

komentovaných způsobů výkonu rozhodnutí jsou rozebrány i otázky nákladů těchto řízení.  V závěrečné 

shrnující úvaze autorka vyslovuje jasný postoj k trendu změn práva vykonávacího řízení. 

V. 

Závěr: 

Předložená práce svým nadprůměrným rozsahem, obsahem i způsobem zpracování převyšuje nároky 

kladené na tento druh prací. Diplomové zadání je plně zvládnuto. Práci proto doporučuji k ústní 

obhajobě. 



Navrhovaná klasifikace: výborně. 
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Prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.   


