Shrnutí
Cílem předkládané rigorózní práce nazvané "Rozhodování soudu v exekučním řízení"
je analýza právní úpravy exekučního řízení dopadající na postup a rozhodování soudu v tomto
řízení se zaměřením na jednotlivé novelizace a s nimi spojené změny vybraných ustanovení
exekučního řádu, jejich vzájemné srovnání, zhodnocení vhodnosti jejich přijetí a uvážení, zda
jejich přínos v podobě "odbřemenění" soudů převažuje nad možným nebezpečím případných
excesů ze strany soudních exekutorů. Z vědeckých metod byla k dosažení vytýčených cílů
použita metoda deskriptivní, doplněné o metodu analytickou, a taktéž metoda komparativní.
Práce se sestává ze tří kapitol. V úvodu práce jsou představeny nevýznamnější
novelizace exekučního řádu upravující rozhodování soudu a následně vytýčeny cíle práce a
uvedeny vědecké metody k dosažení cíle práce. Prvá kapitola se věnuje historii exekučního
řízení od úpravy římskoprávní až po přijetí exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.). Druhá
kapitola pojednává o současné úpravě exekučního řízení se zaměřením na postavení a postup
soudního exekutora v exekučním řádu. Třetí kapitola, která tvoří těžiště práce, je rozdělena do
tří podkapitol, z nichž prvá pojednává o postupu a rozhodování soudu v exekučním řízení od
nápadu věci na soud až po vydání pověření exekutora k provedení exekuce. Druhá
podkapitola pojednává o možných prostředcích obrany povinného v exekučním řízení v
souvislosti s následným rozhodováním soudu o těchto prostředcích. Třetí podkapitola se
věnuje problematice nákladů exekučního řízení, nákladů exekuce a rozhodování soudu o
náhradě předmětných nákladů. V závěru práce jsou zhodnoceny novelizace exekučního řádu,
jimiž došlo k přenesení části rozhodovacích pravomocí soudů na soudní exekutory. Je
shledáno, že uvedenými novelizacemi nebylo významněji zvýšeno riziko případných
excesivních přehmatů soudních exekutorů, když je současně poukázáno na důležitost
důsledného uplatňování kárné odpovědnosti soudních exekutorů, jakož i státního dohledu.
Následně jsou předkládány návrhy případných novelizací exekučního řádu de lege ferenda,
jimiž by mohlo dojít k dalšímu přenesení rozhodovacích pravomocí do rukou soudních
exekutorů, a tedy k odlivu části této agendy vykonávané v současnosti soudy, a taktéž dále k
novelizaci úpravy rozhodování o nákladech účastníků a nákladech exekuce.

