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Autor se z celé škály témat z oblasti exekučního řízení vybral jeden z nejčastějších druhů 

incidenčních žalob. Téma sice nelze označit za vysoce aktuální, ale proti výběru tématu 

nemám námitky. 

Autor člení práci šesti základních částí, když vlastnímu tématu se věnuje v části druhé až 

šesté práce, tj.  na straně 27 až 77 práce, tedy na dvou třetinách textu. 

V první části práce autor spíše popisuje základní pojmy, roli exekutora a jednotlivé fáze 

exekučního řízení. 

V části druhé autor charakterizuje vylučovací žalobu. Podle mého soudu by měl autor v této 

části vylučovací žalobu někam zařadit z hlediska obecného členění žalob. Při obhajobě by se 

tedy mohl o tuto charakteristiku pokusit. 

Přestože uvedený závěr z jednotlivých částí práce sice vyplývá, měl by autor více zdůraznit, 

že řešení exekučních sporů se přesouvá v rámci vykonávacího řízení do řízení nalézacího, a to 

řízení sporného se všemi atributy s tím souvisejícími, tj. zejména se zásadou zákonné 

koncentrace.  

Zde autor podle mého názoru správně proti sobě staví vyškrtnutí věci movité exekutorem ve 

vazbě na vylučovací žalobu. Zde souhlasím s názorem autora, odlišným od komentáře 

k exekučnímu řádu, 

Dále se autor poměrně podrobně věnuje jednotlivým případů podle § 267 odst. 1 o.s.ř, kdy 

zkoumá co je a co není důvodem pro nepřípustnost exekuce. Autor zde v podstatě přejímá 

názory publikované v komentáři či v judikatuře. Co mi zde do jisté míry chybí, jsou zejména 

neúčinné úkony vlastníka věci s následnou úvahou, zda se jedná či nejedná o důvod úspěšné 

excindační žaloby třetí osoby, která na povinného věc převedla.  

Poté se autor zabývá důvody vylučovací žaloby včetně nově přidaného odstavce 3) § 267 

o.s.ř. 



Konečně se autor v rámci řízení poměrně podrobně věnuje otázce nákladů exekuce. 

Šestá závěrečná část je věnována úvahám z hlediska de lege ferenda. 

Prvou úvahou autora je stanovení další lhůty pro zákaz prodat movitou věc, kdy  návrh třetí 

osoby na vyškrtnutí věci ze soupisu, byl exekutorem odmítnut pro opožděnost. Domnívám 

se, že podobně jako v insolvenčním řízení lze i v exekuci připustit větší míru rizika pro třetí 

osoby a navržené řešení by věci neprospělo. 

Jako druhou úvahu nabízí autor rozšíření možnosti odročit dražební jednání v případě podání 

vylučovací žaloby i na jiné způsoby zpeněžení majetku povinného , než jsou, které jsou 

popsány v zákoně. Nic proti tomuto návrhu nemám, ale spíše by autor měl zvážit, jakým 

způsobem se odrazí v exekučním řízení nové pojetí věci v novém občanském zákoníku. 

Kromě těchto v podstatě drobných výhrad nemám proti práci větší výhrady a práci pokládám 

za standardně slušně zpracovanou diplomovou práci.  

Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou : Velmi dobře 
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