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Práce je odevzdána v červnu 2015 a má 75 stran vlastního textu, takže splňuje základní 

kritérium pro uznání práce jako diplomové práce. 

 

Autorka si vybrala jako téma exekuční řízení se zaměřením na analýzu subjektů tohoto řízení. 

Práce se proto dotýká soudního řízení, resp. úlohy soudu jen tam, kde dochází ke kontaktu 

exekučního řízení s činností soudu. 

Výběr tématu hodnotím jako vysoce aktuální, protože před odevzdáním práce byl dokončován 

legislativní proces – novelizace exekučního řádu a autorka pracovala s aktuálním zněním 

navržené novely a zaujala k ní vlastní věcný a kritický názor. 

Autorka v práci postupovala tak, že nejprve stručně definovala pojem subjekt a účastník řízení 

v obecné poloze a poté stručně analyzovala oba pojmy z hlediska exekučního řízení. 

Poté, a to z důvodu pozdějších úvah, se autorka stručně zabývala průběhem exekučního 

řízení, aniž by tato část práce „ubírala“ rozsah hlavnímu tématu práce. 

Dále se autorka soustředila na postavení soudního exekutora včetně dalších činností exekutora 

a jeho kárnou odpovědnost. Stručně se autorka zmínila i o současné roli soudu v rámci 

exekučního řízení a poměrně podrobně se zaobírala postavením manžela povinného v exekuci 

jako účastníka řízení. Autorka z důvodu komplexnosti práce se dotkla i práv a povinností 

oprávněného a povinného a postavení třetích osob a nevynechala i vztah mezi exekučním 

řízením a insolvenčním řízením. 

Poměrně rozsáhlá, a to považují za pozitivní , je závěrečná úvaha nad budoucí právní 

úpravou, které byla v době odevzdání práce prakticky před účinností, s výjimkou dosud 

diskutovaného principu teritoriality.  

Práce tak jak je zpracována, dosáhla svého cíle, je v podstatě komplexním textem na vybrané 

téma, bez toho, že by obsahovala „hluchá místa“ sloužící pouze účelu- dosažení počtu 

stránek. Práce je doplněna grafy a přílohami, což zvětšuje její plastičnost. 

Práce je psána dobrým právním jazykem s užitím zdrojů a pramenů v práci citovaných. 



K práci mám jen tyto drobné poznámky: 

- Na straně 21 je uvedeno, že rozhodování spotřebitelských sporů je prakticky svěřeno 

jen stálému rozhodčímu soudu. Podle právní úprava je ale důležité, zda rozhodce je či 

není zapsán ve seznamu MS. Autorka měla asi na mysli, že tyto spory nemohou 

rozhodovat instituce , které nejsou stálým soudem, v tom bych s ní souhlasil. 

- Na straně 31 je uvedeno, že exekutor provádí dražbu movitých či nemovitých věcí. 

Lze se v daném případě nějak bránit tomu, když exekutor provádí dražbu v rozporu se 

zákonem, tedy například nějakým opravným prostředkem ? 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou „Výborně“. 

 

V Praze dne 7.9. 2015 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 


