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Mgr. Daniela Gucklera

na téma

„Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí“

Kandidát  předložil  práci  na  uvedené  téma  o  celkové  rozsahu  124  stran  (včetně 

seznamu zkratek a stručných úvodu a závěru, jakož i seznamu pramenů). Svým rozsahem tak 

práce vyhovuje co do rozsahu požadavkům kladeným na práce tohoto druhu.

Z hlediska  systematického  je  práce  velmi  podrobně  členěna;  z tohoto  členění  i  po 

věcné stránce vyplývá zájem autora o dané téma, snaha o jeho komplexní zpracování, stejně 

jako o podrobnější strukturu, jež by mu umožnila se dané látky chopit co nejdůsledněji. 

Autor se v rámci přechodového období, před novelou exekuční úpravy účinné k 1. 1. 

2013, soustředil na předcházející úpravu, avšak v kap. XXIV. si dané změny všímá, takže je 

možno konstatovat, že z tohoto hlediska lze závěry práce akceptovat.

Autor  se  v  práci  zabývá  zásadním  tématem  exekučního  práva,  tedy  hlavním 

předpokladem exekučního řízení, povahou a vymezením exekučního titulu s tím, že tak činí 

v kontextu, vedle dalších předpokladů exekuce, a zároveň se dotýká těch momentů z průběhu 

exekučního  řízení,  v nichž  exekuční  titul  vystupuje  do  popředí.  Práce  je  tedy  věnována 

exekučnímu titulu v širších souvislostech. Stěžejní kapitoly práce, zaměřené úžeji na danjé 

téma, představují kap. V. až VII., v dalších se autor věnuje jednotlivým fázím exekučního 

řízení a jeho vazbám na problematiku exekučního titulu, zejména si všímá nařízení výkonu 

rozhodnutí  a zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce). S problematikou dvojkolejnosti se autor 

v zásadě vypořádává,  když výklad zaměřuje ještě na starší úpravu. Poněkud méně vhodné 

jsou např. kap. XVII. a XVIII. věnované opravným prostředkům, avšak co do proporcí lze 

tento exkurs z tématu ještě tolerovat. Méně to již platí o exposé o nákladech (kap. XX. až 



XXII.),  logicky  zcela  obsolentní  se  stává  kap.  XXIII.  o  volbě  mezi  exekucí  a  výkonem 

rozhodnutí.

Systematiku práce lze i přes uvedené nedostatky v zásadě akceptovat.

Téma  zvolené  autorem je  v rámci  exekučního  práva  zásadní  a  autor  jeho význam 

chápe. Co bych v současné situaci přechodu od staré úpravy k nové od autora očekával, je 

širší  pojednání v tom smyslu,  že by momentální  situace mohl  využít  nejen k popisu, ale i 

hlubšímu teoretickému rozboru povahy jednotlivých exekučních titulů. 

Z celkového  zpracování  tématu,  ze  způsobu  vyjadřování,  práce  s literaturou  i 

judikaturou, je zřejmé, že autor má o dané téma zájem, seznámil se s ním, vcelku jej ovládá a 

je  schopen  podat  je  čtenáři.  Jistě  že  se  při  práci  daného  rozsahu  čas  od  času  nevyhne 

popisnějším  partiím,  ale  z práce  jako  celku  je  patrná  určitá  snaha  řešit  a  vyjadřovat  se 

k sporným otázkám a zaujímat vlastní postoje a stanoviska.

Z hlediska  obecnějšího  hodnocení  postrádám určité  systematicky  hodnotící  pasáže, 

takové autor předkládá pouze v závěru, neúplné je i využití znalosti novelizace, jež významně 

do dané problematiky zasahuje.  

Práce je způsobilá k ústní obhajobě. V jejím rámci nechť se autor zaměří zejména na 

tyto obecnější problémy:

1) rozhodčí nález jako exekuční titul;

2) exekuční tituly vzešlé z insolvenčního řízení.
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