
Abstrakt  

Rigorózní práce se zabývá problematickými aspekty u vybraných exekučních titulů, se 

kterými jsem se setkala při výkonu své funkce asistenta soudce u Okresního soudu v Ostravě. 

Výběr exekučních titulů byl čistě subjektivní. Cílem bylo tedy poskytnout ucelený a 

všestranný pohled na problematiku exekučních titulů, jak z hlediska teoretického, tak 

z hlediska praktického.  

V rámci určeného rozsahu rigorózní práce jsem koncepci této práce pojala tak, že jsem 

se nejprve pokusila vymezit samotný pojem exekucí, exekučních titulů a jejich materiální 

a formální vykonatelnost. Po úvodní první kapitole následuje ústřední část práce, kde jsem se 

snažila analyzovat jednotlivé typy exekučních titulů, a to notářský zápis se svolením 

k vykonatelnosti, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti a rozhodčí nález. 

Domnívám se, že v současné době je stále poměrně často využíván institut rozhodčího 

řízení ve společnosti. Této kapitole je proto věnována největší část práce, neboť se vývojem 

právní úpravy objevily zcela závažné procesněprávní nedostatky v aplikační praxi. Práce se 

rovněž snaží analyzovat nedostatky právní úpravy u vybraných exekučních titulů a 

konfrontovat je s rozhodovací činností soudů. Závěrečná část práce se věnuje zejména 

vlastními úvahami a závěry, ke kterým jsem v průběhu psaní textu dospěla, přičemž nutno 

zmínit, že mé úvahy de lege ferenda jsou pouze na úrovni čistě teoretické. 

V intencích zvoleného tématu jsem vycházela jednak ze samotných textů zákonů, 

odborných článků a publikací. Zvláštní důraz byl kladen na vybranou judikaturu tuzemských 

soudů a judikaturu Soudního dvora Evropské unie, přičemž důležitost soudní judikatury 

považuji v této práci za zcela nezpochybnitelnou.  

V souvislosti s legislativním vývojem exekučného poriadku na Slovensku jsem 

považovala za nezbytné poukázat i na vzniklé otázky vyskytující se u exekučních titulů. 

Doufám, že předkládaná práce dá podnět k diskuzi, která v konečném důsledku upevní 

důležitost a neodvratitelnost této matérie.  

 

Klíčová slova  

Exekuce, exekuční titul, rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, 

exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti  

 


