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Hodnocení diplomové práce  

„Exekuce správních rozhodnutí“  

autora Lukáše Gebouského 

 

 

 Předmětem diplomové práce o rozsahu 44 stran číslovaného textu (bez titulních stran, 

obsahu, resumé a seznamu literatury) je rozbor vybraných otázek exekuce správních 

rozhodnutí, se zaměřením na exekuce podle správního řádu. Práce je rozdělena do šesti 

kapitol – úvodu, kapitoly druhé, která vymezuje pojem vykonatelné rozhodnutí a subjekty 

exekuce, kapitoly třetí, která je věnována obecným úkonům správních orgánů při exekuci, 

kapitoly čtvrté, která stručně zmiňuje exekuci na peněžitá plnění, kapitoly páté, 

nejpodrobnější, která se zabývá exekucí na nepeněžitá plnění, a závěru. Ocenění si zaslouží 

zejména rozbor exekuce přímým vynucením, neboť v tomto textu je proveden podrobný 

rozbor, a to i některých sporných otázek.  

Autor vyšel z pozitivní právní úpravy, vybraných publikací a judikatury. Za úvahu 

stálo více pracovat více s literaturou o exekuci – výkonu rozhodnutí v civilních věcech, neboť 

by bylo možné využít inspiraci i pro rozbor problematiky exekuce správních rozhodnutí, 

kterým se jinak literatura věnuje poměrně málo. 

 

Vzhledem k počtu číslovaných stran textu je třeba, aby diplomant doložil, kolik 

normostran textu (1 normostrana = 1800 znaků) vlastního textu jeho práce má. Podle čl. 40 

odst. 1 Pravidel pro organizaci studia na PF UK má mít diplomová práce nejméně 60 

normostran vlastního textu. 

Podle testu porovnání shody předložené práce s jinými pracemi je vykazována 

přípustná shoda do 5 %. 

 

Práce je přehledně členěná, v zásadě dodržuje formální pravidla pro psaní 

kvalifikačních prací. U poznámek pod čarou není dodržováno pravidlo o psaní tečky na konci 

každé poznámky, někdy je uváděn nesprávně název zákona na začátku s velkým písmenem 

(např. na str. 8 v pozn. č. 10 „Správní řád“, na str. 9 v pozn. č. 11 „Zákon č. 355/2014 Sb. 

…“).  

 

Závažnější připomínku mám k uváděnému pojetí vykonatelnosti rozhodnutí podle 

správního řádu (viz str. 8). Diplomant nevzal do úvahy, že pod vykonatelností lze rozumět 

v některých případech exekuční proveditelnost, jak uvádí, což se týká vykonatelných 

rozhodnutí ukládajících povinnost k plnění (viz § 74 odst. 2 správního řádu), v jiných 

případech (podle § 74 odst. 1 správního řádu) má ale vykonatelnost význam jiný. Např. i 

stavební povolení může být vykonatelné, rovněž rozhodnutí o uložení kázeňského trestu 

snížení hodnosti, které uvádí diplomant, může být vykonatelné. 

Na str. 10 není jasné, co rozumí diplomant pod pojmem „orgán ústřední správy“ (viz 

poznámka č. 13), v jakém případě má být exekuční správní orgán totožný s takovým správním 

orgánem. 

Vysvětlení by si vyžadovalo tvrzení na str. 10, že oprávněné subjekty mohou uplatnit 

své právo (plynoucí z vykonatelného správního rozhodnutí) „prostřednictvím soudu“ – autor 

zřejmě nevzal do úvahy ust. § 251 odst. 2 o.s.ř. 

Diplomantovi nevytýkám, že se problematice exekuce na peněžitá plnění věnoval jen 

okrajově. Ovšem např. u exekuce provedením náhradního výkonu mohl být text podrobnější 

(viz str. 19) a věnovat se např. problému ust. § 119 odst. 4 správního řádu, dle něhož může 

exekuční správní orgán povinnému uložit zaplatit potřebné náklady nebo zálohu na ně.   
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Předběžně navrhuji hodnocení práce „velmi dobře“. Výsledek bude záležet na ústní 

obhajobě. 

 

 Doporučuji autorovi, aby se v rámci ústní obhajoby diplomové práce rozebral 

možnosti exekuce správních rozhodnutí soudem nebo soudním exekutorem.  

  

 V Praze dne 9. června 2017 

 

        doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 

               vedoucí práce 


