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Abstrakt 

 

 Cílem této diplomové práce je celistvé uspořádání jednotlivých druhů 

incidenčních sporů, které mohou vznikat v exekučním řízení, popis jejich povahy, 

nástin jejich účelu a charakterizace důležitých rysů. Výsledkem mého snažení tak má 

být strukturovaný a ucelený přehled o incidenčních sporech. 

 Přístupy, kterých jsem pro dosažení vytyčeného cíle použil, spočívají zejména v 

základním popisu jednotlivých incidenčních sporů, v analýze jejich prvků a v 

komparaci rozdílných koncepcí. 

 Práce krom úvodu a závěru obsahuje celkem dvě kapitoly, které jsou dále 

rozděleny na podkapitoly a díly. První kapitola obsahuje dohromady čtyři podkapitoly a 

kapitola druhá obsahuje šest podkapitol. 

 První kapitola pojednává obecně o exekučním řízení a incidenčních sporech. 

Předně je práce uvedena první podkapitolou se stručně nastíněnou historií exekučního 

řízení spolu s vytyčením prvního výskytu jednotlivých institutů incidenčních žalob. 

Následně v druhé podkapitole je pojmově vymezeno exekuční řízení v souladu se 

stavem dnešní právní vědy. Třetí podkapitola pojednávající o hlavních principech, na 

nichž je exekuční řízení postaveno, se sestává ze dvou dílů o principech obecných a 

zvláštních. Konečně čtvrtá podkapitola se zabývá již samotným vymezením pojmu 

incidenčních sporů včetně jejich třídění. 

 V kapitole druhé předtím, než je přistoupeno k poskytnutí definic jednotlivých 

incidenčních sporů, je vytčena charakteristika sporů o doplnění exekučního titulu z 

důvodu jeho materiální nevykonatelnosti a sporů o doplnění exekučního titulu z důvodu 

změny oprávněného nebo povinného. V první podkapitole jsou vymezeny spory 

vylučovací, jimž je věnován z důvodu jejich obsažnosti poněkud větší prostor - celkem 

šest dílů. Poté v druhé podkapitole nalezneme výklad o sporech odporových rozdělený 

do čtyř dílů. Podkapitola třetí pojednávající o sporech poddlužnických je pak také 

rozdělena do čtyř dílů. Následně v podkapitole čtvrté je do tří dílů rozdělena 

charakteristika sporů z lepšího práva. V předposlední páté podkapitole jsou v 

dohromady dvou dílech řešeny spory o zastavení exekuce pro zánik práva (spory 

opoziční). A konečně podkapitola šestá obsahuje spory o zastavení exekuce pro 

nepřípustnost (spory impugnační). 


