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Posudek konzultanta rigorózní práce Mgr. Otakara Kořínka na téma Vybrané otázky 
exekučního řízení podle zák. č. 120/2011 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti. 
 
 
Práce mi byla předána k posouzení v lednu 2013. 
 
Práce má 104 strany vlastního textu, takže splňuje  základní formální náležitost uznání práce 
jako práce rigorózní. 
 
Jak vyplývá z názvu práce, autor se soustředil pouze na některé vybrané problémy zákona a 
z textu práce je patrna i autorova profese, občas s přesahem subjektivního prvku, což je na 
jednu stranu pochopitelné, ale na druhou stranu by rigorózní práci prospělo určité utlumení 
tohoto osobního přístupu. 
 
Nicméně přes uvedenou výtku pokládám vybrané téma za cenné a aktuální. Autor odevzdal 
práci v době, kdy ještě nebyla publikována změna o.s.ř. a EŘ, podstatně měnící pravomoc 
exekutora a obecných soudů u způsob zahájení a průběhu exekučního řízení. Autor ale 
uvedenou novelizace neopomenul a cituje ji z dostupných zdrojů v době zpracování práci, kdy 
lze konstatovat, že textace předpisu užitá v práci, se od znění zákona v podstatě neliší. 
 
Formálně bych autorovi na prvním místě vytknul, že v obsahu práce neoznačil jednotlivé 
kapitoly a podkapitoly obvyklým způsobem, tj. čísly. V posudku jsem proto nucen označit 
části práce jejich slovním označením. 
 
V části nazvané „Kontroverzně vnímané oblasti exekuční a další činnosti z pohledu právní 
úpravy a exekuční praxe „ autor obhajuje činnosti exekutora, která je zejména mediálně 
demonstrována nesprávně a nepřesně. 
 
Zde bych měl nejprve připomínku k užití pojmu „vyvratitelná fikce“ na straně 14 první 
odstavec shora. Pojem vyvratitelný se užívá u právních domněnek a nikoliv u fikcí. Spíše se 
jedná o nepřesný výklad předpis, užitý i v komentáři- např. u fikce uznání nároku žalobce 
opožděnou reakcí žalovaného, kdy tuto „fikci“ lze „vyvrátit“ specifickými odvolacími 
důvody. 
 
Na straně 15 třetí odstavec shora chybí vysvětlení pojmu „protržení firemního závoje“, kde je 
pouze odkaz na článek, aniž by čtenářovi bylo jasné, o co se jedná . 
 
Na straně 16 bych uvítal, kdyby autor jednoznačně konstatoval, že v exekuci se majetková 
práva povinného pouze osvědčují, aniž by je soud nebo exekutor zkoumali, když tak musí být 
činěno až na základě incidenčních sporů. Jedná se mi o akcentaci procesní stránky tématu. 
 
Na straně 17 tři odstavce zdola mi chybí jednak graficky znázorněná podkapitola „Exekuce 
majetku třetí osoby“ (viz má poznámka v úvodu) a dále text před touto podkapitolou se mi 
zdá nedokončený. 
 
Na straně 19 druhý odstavec shora autor vytýká absenci výslovné citace rozhodnutí o  odpůrčí 
žalobě jako exekučního titulu. Vzhledem k enunciátu rozsudku o odpůrčí žalobě konstatující 
neúčinnost úkonu žalovaného tuto poznámku nechápu. 
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Na straně 20 první odstavec zdola je uvedeno, že povinný se procesní povinnosti vyhne 
nepřebírám pošty. Pominu-li účinek doručení do datové schránky, autor jaksi pomíjí náhradní 
doručení . 
 
Na straně 22 druhý odstavec se opět patrně jedná o označení podkapitoly, kde by ale prospělo 
práce alespoň zdůraznění (tučně či kurzívou).  
 
Na straně 78 první odstavec zdola uvádí, že exekutor je, na rozdíl od notáře, nadán 
rozhodovací pravomocí. Autor opomíjí postavení notáře v dědickém řízení, kde je nadán 
rovněž, a to od roku 2009, velmi širokou rozhodovací pravomocí. 
 
Jak jsem uvedl, v práci se projevují v míře občas neobvyklé subjektivní motivy autor, a to 
nejvíce v kapitole věnované kárné odpovědnosti exekutora, kde vedle sebe autor staví 
posouzení správního soudu vedle kárného řízení.  
 
Přes uvedené, a při větší pozornosti autora při revizi textu, zbytečné nedostatky práce, 
hodnotím práci jako poměrně slušně zpracovanou. Obsahuje poznámkový aparát uvedený 
v závěru práce, ale ne vždy s odkazem na všech  stránkách práce, kde jsou citace pramenů. 
 
Přes veškeré výhrady práci doporučuji práci k obhajobě. 
 
Při obhajobě bych požadoval, aby se autor vyjádřil k otázce právního dopadu vyrozumění o 
exekuci podle novely EŘ, zejména ve vztahu obrany povinného, když uvedený úkon 
exekutora není ze zákona rozhodnutím. 
 

V Praze dne 28. ledna 2013 
 
JUDr. Tomáš Pohl 
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