
Posudek oponentky

na rigorózní práci Mgr. Daniela Gucklera na téma:

Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí

Autor předkládá k hodnocení rigorózní práci na shora uvedené téma o rozsahu  114 

stran vlastního textu, přílohou jsou (kromě přílohou povinných) rovněž vybrané

procesní úkony ve věci výkonu rozhodnutí a exekuce.

Volbu tématu oceňuji, protože exekuční titul patří ke klíčovým institutům exekučního 

práva. Skutečnost, že v mezičase od dokončení práce došlo k zásadní změně právní

úpravy soudního výkonu rozhodnutí a exekuce přitom nelze přičítat autorovi k tíži, i 

když se tím práce stala neaktuální. 

Systematický přístup autora k tématu nelze přijmout bez výhrad. Obsah práce je 

nepřehledný, a to po stránce věcné i grafické (hlavní části by měly začínat vždy na 

nové stránce). Zejména tato výhrada platí ohledně částí IX. až XXII.  Orientace v textu 

je velmi obtížná a není zřejmé, co bylo hlavním autorovým záměrem. Poznámky pod 

čarou jsou uváděny nestandartním způsobem (není patrno, ke které části textu se 

vztahují), základní učebnice Civilního práva procesního je uváděna v neaktuálním  

vydání.

Práce má 25 částí, z nichž některé jsou vnitřně a velmi podrobně členěny. Po úvodních 

výkladech o exekuci obecně a pramenech právní úpravy zařazuje autor anorganicky 

do samostatné partie výklady o exekučním řádu. V. část práce se zabývá exekučním 

titulem podrobně, resp.  jeho materiální a formální vykonatelností  a jednotlivými 

druhy exekučních titulů. Část šestá se věnuje ostatním předpokladům nařízení výkonu 

rozhodnutí (soudního). Zde autor zařazuje popis základních procesních institutů

podmiňujících nařízení výkonu rozhodnutí. Část VII.  a VIII. se v podobné systematice 

zabývá exekučním titulem a podmínkami nařízení exekuce.



Další části práce (již zmíněné IX. a XXII.) jsou pak věnovány nařízení, odkladu, 

zastavení, opravným prostředkům, způsobům a nákladům, a to vždy nejprve ve vztahu 

k výkonu rozhodnutí a posléze exekuce.  Výklady zde obsažené jsou v zásadě popisem 

právní úpravy platné v době, kdy autor svou práci finalizoval a  opírají se jen o 

omezený okruh pramenů. Výjimkou je snad jen poznámka na str. 101 ke koncepci 

Hlavy IV. Exekučního řádu nebo  výklady ohledně nákladů exekuce v případě jejího 

zastavení z některých specifických důvodů (v této souvislosti  autor argumentuje i na 

základě analýzy soudních rozhodnutí, podobně jako na str. 30 a 31). Kapitola XXIII. 

stručně pojednává  o možných motivech volby mezi soudním výkonem rozhodnutí a 

exekucí.  Před závěrečným shrnutím zařadil autor výklad k zásadní novelizaci 

exekučního práva v našem právním řádu a   komentuje základní principiální změny 

(např. vztah  exekučního soudu a soudního exekutora nebo nové exekuční způsoby).

V závěrečném shrnutí se autor  vyslovuje pro subsidiárnímu  vztahu OSŘ a EŘ i v 

budoucnu.

Závěr:

Předložená rigorózní práce přes uvedené výhrady splňuje požadavky kladené na tento 

druh prací a je proto způsobilá být předmětem ústní obhajoby.

V Praze dne 31.1.2013

Doc. JUDr.Alena Macková, Ph.D.

  


