
Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Erika Smoly na téma „ Rozvrhové řízení 
v exekuci prodejem nemovitých věcí“. 

 

 

 

 

 

Práce má 106 stran vlastního textu, tj. splňuje základní předpoklad pro hodnocení práce jako 
práce rigorózní. 

 

Autor si vybral z exekuce na peněžité plnění prodej nemovitých věcí a jak z názvu, vyplývá, 
téma ještě zúžil na problematiku rozvrhu. 

Již v úvodu konstatuji, že téma pokládám za vysoce aktuální. Téma je poměrně obtížně 
zpracovatelné, a to nejen pro podrobnou právní úpravu exekuce samotné, která je prováděna 
s přiměřenou aplikací OSŘ, ale zejména ve vztahu k insolvenčnímu řízení, která, jak správně 
autor dovozuje, slouží často spíše jako „brzda“ dlužníka v neprospěch již nařízené dražby 
nemovité věci. Návrhy autora, jak tomu nešvaru zabránit , plni schvaluji. Autor řeší i další 
problém, kterým je konkurence exekucí. 

Nechci se zabývat jednotlivými částmi práce, spíše chci vyzdvihnout autorovu systematickou 
metodu, kdy v každé části, a to zejména ve vlastním tématu srovnává vývoj právní úpravy, 
kdy byl legislativně posílena procesní pozice exekutora. Autor nenechal stranou ani 
problematiku nákladů exekutora, resp. pořadí uspokojení této pohledávky, kdy výkladový 
problém byl vyřešen až legislativně. Rovněž souhlasím s názorem autor, který navrhuje 
posílení účastenství manžela povinného, které za současné právní úpravy se již nedotýká 
rozvrhové fáze řízení. 

K práci nemám obecné výtky, ale chtěl bych spíše vyzdvihnout ( krom již uvedeného) některé 
detaily práce : 

- Na straně 34 je citováno rozhodnutí NS , které přiznává exekutorovi rozhodnout 
v podstatě o „osudu“ vylučovací žaloby, aniž by se jí zabýval soud. Zde převážilo 
zcela jistě hledisko procesní ekonomie nad zásadou spravedlivého procesu. Je 
otázkou, jak poskytnout žalobci za tohoto stavu, pojištěného judikaturou, nějakou 
procesní obranu. 

- Naprosto souhlasím s autorem, že znovuzavedení předražku nebylo namístě. 
Především podle mého soudu oslabuje dobrou víru vydražitele ve spravedlivý proces a 
ekonomický zájem opět stojí proti zásadě spravedlivého procesu. 



- Na straně 57 se autor zabývá rozhodnutím o procesním nástupnictví, které není v EŘ 
v podstatě upraveno a judikaturou je svěřeno exekutorovi. Je otázkou, zda uvcdený 
procesní úkon by neměl být svěřen exekutorovi výslovně či se nespokojit se zásadou „ 
co není výslovně svěřeno soudu, patří exekutorovi „ ? 

 

Práce je psána velmi dobrým právním jazykem a obsahuje citace použitých zdrojů. Jednotlivé 
části na sebe navazují a práce je velmi čtivá. 

Práci proto jako vynikající doporučuji k obhajobě. 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

V Praze dne 2.5. 2015 


