
1 
 

 
Posudek oponenta k diplomové práci 

 
 
Název diplomové práce:  Exekuce správních rozhodnutí 

 
Diplomant:    Lukáš Gebouský 

Vedoucí:    doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 

Oponent:    JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 

 
 
Téma a koncepce diplomové práce: 
 

Autor zvolil relativně široké téma, což by ovšem nebylo v tomto případě na překážku, 
neboť problematika správní exekuce se v tématech kvalifikačních prací příliš často neobjevuje 
a i ucelené zpracování může být přínosem. Z přehledu obsahu však následně plyne, že práce 
je zaměřena pouze na exekuce na nepeněžitá plnění. U peněžitých plnění se autor zabývá 
pouze otázkou exekučního orgánu. Systematika práce není optimální, když kapitola 3. se 
vztahuje jen na exekuce nepeněžitých plnění, pak následuje kapitola 4. týkající se peněžitých 
plnění a kapitola 5. se vrací k nepeněžitým. Členění na podkapitoly má smysl jen, pokud je 
podkapitol více, viz podkapitola 4.1., která není zahrnuta v přehledu obsahu. 
 
Obsahové zpracování: 
 

Obsahové zpracování kvalitativně kolísá. Z řady pasáží je zřejmé, že téma autora 
pohltilo, věnuje se některým problémům hlubinně, všímá si kontextu a vytváří zajímavá 
propojení, používá přitom kultivovaný jazyk (viz např. str. 24 první odstavec, nebo srovnání 
exekučního a zajišťovacího předvedení na str. 35). Sympatické je, že autor nepřenáší v plném 
rozsahu doslovný zákonný text do vlastní práce, nýbrž s ním pracuje ve formě odkazů. Vedle 
toho však často vyvozuje nesprávné závěry, a to i v některých klíčových otázkách. Ke 
koncentraci takových chyb dochází zejména na str. 10. Zde zmiňuje možnost oprávněného 
dosáhnout exekuce před soudem, tato možnost však již dána není. Také není pravda, že 
„nejníže postavený exekuční správní orgán může být na úrovni obce s rozšířenou působností“. 
Některá vyjádření jsou nepřesná či nesrozumitelná. První odstavec na str. 7 vychází 
z rozhodnutí v užším smyslu. Poznámce pod čarou na str. 9 označuje za účastníka řízení 
pouze povinného. Na str. 10 zaznívá, že definice dle věty první § 107 odst. 1 správního řádu 
by vedla k přílišné centralizaci, a proto za daným ustanovením následuje věta druhá. Obě 
situace jsou však oddělené, věta druhá neukrajuje nic z rozsahu vymezeného větou první. Na 
str. 10 není zřejmé, co má autor na mysli odkazem na lhůty dle § 80 správního řádu. Autor by 
měl také vysvětlit tezi na str. 20, že správní orgán se musí řídit ostatními ustanoveními čtvrté 
části správního řádu. Vyklizení objektu nemusí být vždy nutně spojeno s nemovitými věcmi, 
viz str. 21. 

 
 
Práce s literaturou a dalšími zdroji: 
 
 Práce s odbornými zdroji je minimalistická, dva či tři komentáře ke správnímu řádu se 
pro dané téma nejeví jako dostatečné. 
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K formální stránce práce: 
 

Diplomová práce vykazuje určité rezervy, pokud jde o uspořádání textu, např. mezery 
mezi poznámkami pod čarou, seznam zdrojů hned po posledním odstavci závěru apod. 
 
Shrnutí: 
 
 Předložená bakalářská práce trpí obsahovou nevyvážeností. Na jedné straně částmi 
textu autor jednoznačně prokazuje, že dokáže pracovat s obtížnou právní materií a za pomocí 
odborné literatury a judikatury dospívá k vlastním odůvodněným závěrům. Na druhou stranu 
nevyužívá plně potenciálu odborné literatury a ve zpracování se dopouští několika 
výraznějších obsahových chyb. Práci k obhajobě proto doporučuji, navrhuji však hodnotit 
stupněm „dobře“. 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 
Je možné exekvovat povinnost uloženou usnesením? 
Vymezte okamžik zahájení exekučního řízení a vymezte okruh možných účastníků. 
Započítávají se uhrazené donucovací pokuty do nákladů provedení náhradního výkonu? 

 
 

V Praze dne 20. 6. 2017 
 

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
 


