
I. Abstrakt 
 
Cílem zpracovatele práce je popsat problematiku exekučních titulů na peněžitá plnění v kontextu 

exekuce dle exekučního řádu a soudního výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu. 

Shoda v postupu při exekuci a při výkonu rozhodnutí, která z velké části vychází z úpravy výkonu 

rozhodnutí, jelikož exekuční řád je speciálním k občanskému soudnímu řádu, zpracovatele přiměla 

k realizaci přehlednějšího paralelního výkladu jednotlivých témat z pohledu výkonu rozhodnutí a 

souběžně z pohledu exekuce. Exekuční titul je základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí 

respektive nařízení exekuce. Nicméně není předpokladem jediným. Jsou zde i další předpoklady, které 

jsou podmínkou pro nařízení výkonu a úspěšné ukončení exekuce či výkonu rozhodnutí. Dalšími 

zásadními atributy, které je nutno zkoumat, jsou z hlediska zahájení řízení perfektnost návrhu, aktivní 

legitimace oprávněného, pasivní legitimace  povinného, jejich způsobilost, litispendence či rei 

iudicatae atd. Absence byť jen některé z podmínek řízení je vadou řízení. Exekuční řízení a výkon 

rozhodnutí se skládají z více fází. Též ve fázi vlastního výkonu může dojít ke skutečnostem, které na 

jeho pokračování mají zásadní vliv, proto i je zahrnul zpracovatel do své práce.  

 

Zpracovatel pouze neteoretizuje, uvádí řadu příkladů a jejich řešení vycházejících z bohaté judikatury 

soudů, které ve své práci užívá. Zpracovatel prezentuje vlastní názor, jenž podkladá argumenty 

vycházejícími z jeho praxe vyššího soudního úředníka a aktivního právníka v předmětném oboru. 

Zvláště se věnuje srovnání pravomoci exekutora při exekuci s pravomocí soudu při výkonu 

rozhodnutí, čemuž přikládá zásadní význam z hlediska efektivnosti ve srovnání obou způsobů vykonu. 

Práce byla zpracovávána v průběhu let 2010 až 2012. V době jejího dokončování došlo k předložení 

„Vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony“, který v současnosti prošel úspěšně 

legislativním procesem v podobě zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 404/2012 Sb. Tato novelizace 

natolik mění problematiku, které se věnuje tato práce, že by si její začlenění vyžádalo neúměrný zásah 

do její podstaty. Proto zpracovatel shrnuje uvedené změny pouze do jedné části práce.   

 


