
Posudek oponentky

na rigorózní práci  Mgr. Ondřeje Mikuly na téma:

Rozhodování soudu v exekučním řízení

Autor předkládá k hodnocení rigorózní práci na shora uvedené téma v rozsahu 124 

stran vlastního textu. Práce obsahuje, kromě obligatorních příloh,  přílohy další, a to 

statistiky a grafy počtů a stavů exekucí v letech 2001- 2010 a dále pak  vzory (celkem 

11) některých rozhodnutí v exekučním řízení.

Především oceňuji, že autor zvolil za svůj rigorózní úkol právě vztah soudu a 

soudního exekutora v exekučním řízení.  Zkoumání těchto otázek může poskytnout 

řadu poznatků pro hodnocení úpravy stávající a náměty pro úpravy budoucí. Vztah 

exekučního soudu, jeho rozhodování v exekučním řízení je jednou z hlavních 

diskutovaných otázek při úvahách nad budoucím řešení souběhu soudního výkonu 

rozhodnutí a exekucí. Autorovým zadáním je  v obecnějším  významu zkoumání role 

soudu v exekučním řízení. Toto zadání autor ještě ztížil komparativním pohledem. 

Analyzovaný stav srovnává s právní úpravou na Slovensku (princip teritoriality pak 

ještě i s úpravou Polskou). Do jaké míry autor svůj rigorózní úkol splnil bude 

předmětem níže uvedeného hodnocení.

Systematika práce je relativně jednoduchá, je však logická a věcně správná a 

přehledná.

V úvodní poznámce vysvětluje autor i motivaci ke zpracování  zvoleného tématu a 

metody, které použil. Jako soudce je motivován profesním zájmem obecně i 

konkrétní zkušeností, vyplývající z vlastní odborné  specializace. Poté zařadil autor 

kapitolu, která se stručně, obecně a přehledně zabývá exekučním řízením. Autor zde 

prokazuje velmi dobrou znalost  teoretických konceptů problému vynucování 

exekučních titulů a své poznámky opírá rovněž o znalost reprezentativního výběru 

cizojazyčných titulů. Tato partie slouží jako základní východisko pro následující 

podrobné výklady k vlastnímu tématu práce.

Ve třetí části práce se autor  obecně zabývá vztahem rozhodovací činnosti soudu a 

soudního exekutora. Vypočítává zde rozhodnutí vyhrazená v exekučním řízení soudu 



(viz str. 26). Přesto však právní úprava nevylučuje kolizi a   autor zde zaujímá jasné 

stanovisko pro tento případ rozhodnutí vydaného ke stejné otázce, resp. ve stejné 

procesní situaci, jak soudem, tak i soudním exekutorem.

Další čtvrtá část práce se zabývá rozhodováním soudu v souvislosti s nařízením 

exekuce. Podrobně jsou zde rozebírány návrh na exekuci, zahájení exekučního 

řízení, procesní podmínky, exekuční titul a rozhodnutí soudu o návrhu na exekuci. 

Závěrem jsou zařazeny poznámky komparující úpravu českou a slovenskou a 

náměty de lege ferenda.

Stejným přístupem jsou  zpracovány  další dvě kapitoly, které se zabývají odkladem 

a zastavením exekuce, resp. rozhodováním soudu v těchto případech.

Autorovy výklady jsou kvalifikovaným popisem platné právní úpravy, který je však 

doplněn o  poznatky praktické, opřené o znalost rozhodovací praxe (viz např. 

problematiku tzv. drobení návrhu na str. 34, nebo ohledně účastenství manžela 

povinného  na str. 36 a mnohé další). Oceňuji i  autorův podrobnější komentář  

ohledně doručování rozhodčích nálezů, jakožto exekučních titulů především proto, že 

rozhodčí nálezy jsou  v praxi stále častějšími exekučními tituly. Totéž platí i ohledně  

vykonatelnosti notářských, resp. exekutorských zápisů, zejm. ve vztahu 

k příslušenství pohledávky, kterou se autor zabývá na str. 49 své práce. Podrobné a 

kvalifikované jsou i výklady ohledně vlastního nařizování exekuce soudem, v nichž se 

však autor vyhýbá druhému obligatornímu výroku usnesení o nařízení  exekuce, tj. 

výroku o pověření exekutora provedením exekuce. Například právě slovenská 

srovnávaná platná právní úprava  ukládá soudu rozhodnout jen o pověření soudního 

exekutora a,  jak sám autor uvádí, jde o jeden z možných modelů úpravy vztahu 

soudu a soudního exekutora v exekučním řízení, byť jej hodnotí jako nejméně 

praktický.   Závěrem autor  navrhuje svůj vlastní koncept (viz str. 63), který se opírá o 

kritické hodnocení všech  popsaných variant role soudu  v této fázi exekučního 

řízení.

Stejné hodnocení platí i pro následující  části práce, které se zabývají zastavením a 

odkladem exekuce. I zde se jedná o kvalifikované popisy platného práva, doplněné o 

praktické postřehy, vycházející ze znalosti rozhodovací praxe. (viz např. otázku 

výmazu poznámky o probíhající exekuci katastrálním úřadem na základě vyrozumění 

soudního exekutora na str.66). Kladně hodnotím, že autor důkladně zpracoval 



problematiku všech důvodů zastavení exekuce a jeho výklad je tak komplexní. Totéž 

platí o institutu odkladu exekuce. Nelze však souhlasit  s úvodní autorovou tezí, že 

odklad je prostředkem procesní obrany povinného. To platí jen pro návrh na odklad 

ve smyslu ustan. § 54 odst. 1 EŘ, nikoliv však pro odklad ve smyslu  ustan. § 54 

odst.6, resp. 4 EŘ. I tato partie je ukončena námětem de lege ferenda, který by mohl 

autor v rámci ústní obhajoby specifikovat.

Následující partie se zabývá principem teritoriality, tj. otázkou omezení působnosti 

soudních exekutorů na vymezení území. Autor zde shrnuje námitky a argumenty, 

které se v diskusi nad touto otázkou opakovaně objevují. Autorův přínos lze tedy 

především spatřovat v tom, že  všechny tyto námitky a argumenty shrnuje a 

vyslovuje svůj názor na ně v komplexním pohledu, včetně poznámky srovnávací 

(používá se příklad Polska).

Osmá část práce je autorovým závěrečným zamyšlením nad zkoumanou 

problematikou.  Vyslovuje přitom ten závěr, že primární otázkou (oproti dvojkolejnosti 

úprav soudního výkonu rozhodnutí a exekucí) je  úprava rozdělení rolí soudu a 

soudního exekutora v exekučním řízení. S tím lze do jisté míry souhlasit, protože i 

slovenská zkušenost ukazuje, že  výkon některých rozhodnutí zůstal v pravomoci 

soudů i nadále. Zejm. některé  autorovy náměty  de lege ferenda zasluhují pozornost 

(např. úprava místní příslušnosti a změny v oblasti prodeje nemovitostí).

Závěr:

Celkově hodnotím rigorózní práci Mgr. Ondřeje Mikuly jako práci, která svým 

rozsahem, obsahem i způsobem zpracování plně vyhovuje požadavkům, kladeným 

na tento druh prací a je proto způsobilá být předmětem ústní obhajoby.

V Praze dne 22.12.2011

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D.

Oponentka rigorózní práce    

     




