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na téma 
Nařízení exekuce a pověření soudního exekutora 

 
 Autorka předkládá práci na uvedené téma v rozsahu 65 stran, včetně úvodu, závěru a 
seznamu použité literatury a zkratek. Z hlediska rozsahu práce tak vyhověla požadavkům 
kladeným na práce daného druhu. 
   Práci autorka člení do 3 stěžejních částí, jež dále podrobně člení. Část 1. je věnována 
návrhu na nařízení exekuce, část druhá nařízení exekuce a pověření soudního exekutora, 
v části 4. se autorka zabývá zánikem pověření soudního exekutora. V rámci dílčích kapitol se 
autorka blíže věnuje zejména problematice náležitostí a vad exekučního návrhu, vymezení 
exekučních titulů v ex. řádu, různými případy rozhodnutí soudu o žádosti soudního exekutora 
a zastavením exekuce. V rámci vymezeného tématu pokládám tuto systematiku za v zásadě 
vyhovující. 
 Uvedené téma představuje jeden ze zajímavých a aktuálních případů součansého 
exekučního práva, kdy příslušná právní úprava prodělává periodicky dílčí vývojové posuny, 
jež jsou důsledkem stále přetrvávajícího ne zcela jasného procesního vymezení pozice a 
vzájemných vztahů mezi soudem a soudním exekutorem v rámci exekučního řízení. Autorce 
se volbou tohoto tématu nabízí velmi zajímavé pole k diskusi – a snad i k snaze o nalezení 
řešení, jež by – na rozdíl od platné právní úpravy – bylo podloženy určitými teoretickými 
základy a směřovalo by k funkčnímu a racionálnímu pojetí stále ještě relativně nového 
procesního subjektu a vymezení jeho role v exekučním řízení. O to víc je tento problém 
naléhavý, že pro budoucí úpravu exekučního práva se tento vztah stane základem 
vykonávacího řízení zcela obecně, bude-li opuštěna stávající dvojkolejnost právě ve prospěch 
exekuce dle exekučního řádu. 
 Autorka se zabývá pouze úvodní fází tohoto vztahu, nutně je tedy její prostor v tomto 
směru omezen, což ale neznamená, že by se touto obecnou otázkou nemohla zabývat šířeji, 
než činí v rámci statě či v závěru. Absenci tohoto pohledu na věc práci vytýkám, zejména při 
srovnání prostoru, jenž autorka věnuje výčtu exekučních titulů, které tvoří pouze jeden 
z předpokladů nařízení exekuce, a v tomto směru daná partie je poněkud disproporční.  
 V rámci textu se autorka dopouští dílčích nepřesností – např. zápis se svolením 
k přímé vykonatelnosti – str. 20 – jde skutečně jen o dohodu, str. 46 – diskuse o 
problematickém zastavení končí konstatováním „nepraktičnosti“ nalezeného řešení, což je ale 
poněkud argumentačně nepodložený závěr.  
 Práce je spíše popisná, byť se autorka snaží pracovat jak s odbornou literaturou, tak 
s judikaturou. Citace jsou provedeny řádně, autorka se snaží s argumenty pracovat. Práce je 
členěna přehledně, autorka prokazuje, že téma ovládá, srozumitelně se vyjadřuje, práce 
neobsahuje zásadní věcné nedostatky, jež by bránily ústní obhajobě. 
 
 V rámci obhajoby nechť se autorka zaměří – vedle výše uvedených věcných výtek 
ještě na upřesnění argumentace na str. 42  - jak se autorka staví k možnosti prodeje tzv. 
z volné ruky dle ex. řádu? 
 
 
 Předběžně hodnotím práci velmi dobře. 
 
JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
oponent 
V Praze dne 17. 5. 2011   


