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na téma

„Vybrané otázky exekučního řízení podle zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti (exekučního řádu)“

Kandidát předložil práci na dané téma o celkovém rozsahu 113 stran textu včetně seznamu 
literatury a  příloh.  Z hlediska  formálního  tedy práce naplňuje  kritéria  stanovená  pro  práce  tohoto 
druhu.

Systematika práce je podrobná, autor práci člení – vedle úvodu, závěru a resumé - do 6 dále 
podrobněji  členěných částí.  Práce je  pokusem o postižení  vybraných problémů aktuálního tématu, 
který autor úspěšně dovršuje. Práce je uchopena jako vyčerpávající přehled dílčích otázek, nicméně  
autor se vyvaroval kazuističnosti a svůj zájem o dané téma prokazuje i snahou o podložení svých  
argumentů podrobným studiem jak odborné ligatury, tak relevantní judikatury. Práce je intenzivním 
zpracováním daného tématu, ambice autora jsou naplněny. Autor téma vyčerpává, aniž by tak činil  
směrem ke čtenáři.

Z hlediska systematiky nemám proti struktuře a vnitřnímu členění práce zásadních námitek.

Autor prokazuje přehled jak ohledně základních, tak specifických otázek, prokazuje znalost 
teoretického základu i aplikační praxe; podává zdařilý podrobný rozbor problematiky, a to jak de lege  
lata, tak de lege ferenda; k tématu přistupuje se snahou o vlastní názor. Výsledkem je pak členění 
odpovídající zadání.

Za úvodem se autor zabývá vymezením kontroverzních aplikačních problémů,  tato část  je  
vlastně  jakýmsi  specifickým  úvodem,  až  poté  následuje  klasický  úvod,  resp.  klasické  členění  
jednotlivých okruhů problémů, jež vymezují exekuční řízení jako takové. Autor se zabývá problémy 
z obecné  části  (generálním  inhibitoriem,  odkladem  exekuce,  okamžikem  splnění  dluhu  v rámci 
exekuce a postižením společného jmení manželů), následují dílčí problémy týkající se jednotlivých 
způsobů  provedení  exekuce  (zde  si  autor  vším  zejména  postihem  obchodního  podílu  a  právy  a 
závadami na nemovitosti), výraznou pozornost autor věnuje  nákladům exekuce, zabývá se rovněž 
kárnou odpovědností soudního exekutora. Zcel alogicky je na závěr řazen jakýsi superzávěr, v němž se 
autor poměrně zdařile vypořádává s novelou exekučního řádu účinnou od 1. 1. 2013 (všímá si zejména 
změn  v postihu  spol.  jmění  manželů,  postižení  podniku,  úpravy  průběhu  exeučního  řízení   dle 
exekučního řádu).

Pokud  mám  práci  něco  vytknout,  uvítal  bych  kritičtější  zhodnocení  změny  spočívající 
v zrušení,  resp.  omezení  dvojkolejnosti  a  nově  upraveného  vztahu  exekučního  soudu  a  soudního 
exekutora.

Z věcného hlediska nemám proti systematice práce zásadních námitek, pokládám ji za plně 
vyhovující. 

Způsob zpracování naznačuje, že autor se práci pečlivě věnoval, zabývá se všemi zásadními 
otázkami, prokazuje komplexní znalost odborné literatury, reaguje na judikaturu. 



Práce  s prameny  je  důsledná,  citace  odpovídají  pravidlům,  autor  jich  využívá  k prosazení 
vlastních názorů. Práce je přehledná, srozumitelná, čtivá, pro odbornou veřejnost – i znalou tématu – 
přínosná.

Práce je po odborné stránce kvalitní,  zpracovává dané téma na  úrovni  Práce neobsahuje 
zásadní věcné nedostatky a je plně způsobilá k ústní obhajobě.

V jejím rámci by se měl autor zaměřit na následující problémy:

1) Jak se autor staví k změnám v postihu společného jmění manželů?
2) Kriticky zhodnoťte význam rejstříku exekucí.
3) Jak se autor staví k exekuci pozastavením řidičského oprávnění?
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oponent

V Praze dne 7. března 2013


