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RECENZNÍ POSUDEK

Soudní exekuce. 2., aktualizované vydání

Autorů: JUDr. Jitka Wolfová, JUDr. Ing. Martin Štika

Zadavatel: Wolters Kluwer ČR, a. s. zastoupený šéfredaktorkou Marie Novotná 

Autor posudku: Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Předložený text představuje rukopis druhého vydání původní publikace Soudní exe-
kuce, vypracovaného autorským kolektivem a vydaného nakladatelstvím Wolters 
Kluwer ČR, a.s. v roce 2016. 

Opětovné vydání knihy vyžaduje především překotný vývoj právní úpravy na 
úseku nuceného výkonu páva přiznaného státní mocí, která doznala za posledních 
několik let mnoha změn. Od přelomu tisíciletí, kdy byla tato nepopulární činnost 
vyjmuta z valné části z přímé exekutivy státu a svěřena do působnosti pověřených 
soudních exekutorů, jako svobodných právnických povolání, působících v jejich 
exekutorských úřadech na podnikatelských principech, je úprava exekuce cílem 
častých populistických iniciativ různých politických exponentů. Tyto snahy dozná-
vají mnohdy sluchu naší legislativy, což způsobuje bohužel i skutečnost, že 6 let 
stará právní publikace se stává již zastaralou.

Autoři JUDr. Ing Martin Štika a JUDr. Jitka Wolfová zhmotnili jejich praktické 
zkušenosti i teoretické poznatky do uceleného textu, který není jen deskripcí stá-
vající právní úpravy, ale i souhrnem praktických informací a současně i její často 
kritickou analýzou. Text publikace byl konzultován s JUDr. Mgr. Otakarem Kou-
tenským. K čtivosti práce přispívají i pasáže obsahující exkurz do historie právní 
úpravy exekuce v našich zemích nebo informace o mezinárodní organizovanosti 
exekutorského povolání. Předložený rukopis o celkem 231 stranách čistého textu 
je systematicky vhodně rozdělen do 7 částí a 27 kapitol. Dělení textu i na sebe 
navazujících částí je logické, recentní právní úprava je nejprve analýzou postave-
ní exekutora, následuje vlastní úprava exekučního řízení. Kapitoly zabývající se 
pojmem a vykonatelností exekučního titulu, subjekty řízení, včetně převodu a pře-
chodu práva, a další průběh řízení v podstatě sledují systematiku Exekučního řádu. 
Zmínit se je třeba o kapitole věnující se nákladům exekučního řízení, které jsou 
aktuálně nejpalčivějším tématem diskuzí právnické i laické veřejnosti nebo o části 
pojednávající o exekuci srážkami ze mzdy, která může být pomůckou pro zaměst-
navatele v aplikaci exekučního práva v pracovním poměru dlužníka. Za velmi hod-
notné lze považovat zpracování problematiky souběhu insolvenčního a exekučního 
práva v části šesté. 
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Autoři přinášejí praktický vhled do povinností exekutora a nabízejí aktuální 
a srozumitelný výklad poměrně košaté úpravy. Výklad je proveden stručným způso-
bem, který však není na úkor kvality a úplnosti řešení nabízejících se problémů.

Posuzovatel si je vědom toho, že předložený text ještě neprošel autorskou korek-
turou, která odstraní některé drobné lingvistické prohřešky a překlepy. 

Přestože by se některým puristům komentářové literatury mohlo jevit, že zmíně-
né pasáže pojednávající o historii či organizační problematice exekuční činnosti 
jsou nadbytečné, lze se jenom těšit, že pedagogickou hodnotu jejich publikace zvýší 
v případném dalším vydání i pasáže věnující se komparaci jednotlivých metod regu-
lace exekuce v jiných kulturně právních oblastech. 

Závěr:
Předložený rukopis je pro jeho vyváženost informací de lege lata a zapracování 
poznatků získaných z exekutorské praxe a judikatury vhodným nástrojem pro ju-
ristickou praxi i potřebnou pedagogickou pomůckou pro získání širokých znalostí 
v tomto oboru a je tedy nutno jej doporučit k vydání.

V Praze dne 3. listopadu 2022
Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Recenzní posudek

Soudní exekuce. 2. aktualizované vydání

Vypracovala: doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková Ph.D., LL.M

Monografie: Soudní exekuce. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2022

Autoři: JUDr. Jitka Wolfová, JUDr. Ing. Martin Štika 
Odborný konzultant: JUDr. Mgr. Otakar Koutenský

Recenzentka bere na vědomí, že dle sdělení vydavatelství a nakladatelství recenzo-
vaný rukopis publikace neprošel finální redakční a autorskou korekturou. 

Cíle recenzního posouzení publikace:
Cílem tohoto recenzního hodnocení je především posouzení obsahové a formální 
stránky předkládané publikace. Cílem přitom není hodnocení právních a jiných ná-
zorů včetně doktrinálních názorů autorů.



3

Obsahové hodnocení publikace:
Předložený rukopis o rozsahu 351 stran představuje komplexní přehled exekučního 
práva a exekutorské činnosti podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Druhé 
vydání monografie je aktualizovanou podobou vydání prvního s tím, že několik 
kapitol bylo rozšířeno (zejména náklady exekuce nebo vybrané způsoby provedení 
exekuce) a přibyly i kapitoly nové (sedmá). Přibylo rovněž pojednání o nových 
institutech exekučního práva, jako chráněný účet či milostivé léto I. a milostivé 
léto II. Druhé vydání bylo vydáno mimo jiné u příležitosti 20. výročí existence 
institutu soudního exekutora v právním řádu České republiky. Publikace reflektu-
je právní úpravu po novele exekučního řádu provedené zákonem č. 214/2022 Sb., 
o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, který 
nabyl účinnosti dne 1. 9. 2022. Záměrem předkládané publikace, shodně jako její-
ho prvního vydání je vhodné propojení vědeckého a praktického rozměru oblasti 
exekučního práva České republiky doplněného o dlouholeté zkušenosti a po znatky 
z výkonu exekutorské praxe. Oba autoři jsou zkušenými soudními exekutory a au-
tory řady publikací. Tím je determinován obsah celé publikace a způsob jejího zpra-
cování. 

Druhé vydání monografie vychází svou strukturou z vydání prvního. V první 
části autoři mapují historický vývoj exekučního řízení od římského práva přes stře-
dověk až k exekučnímu řádu z roku 1896 a následně i občanskému soudnímu řádu 
z roku 1963. Druhá část je zaměřena již na samotné exekuční řízení. Autoři rovněž 
podrobně rozebírají náklady exekuce. Závěr této části je věnován souběhu exekucí 
a sporům při exekuci. Hlavní pozornost je v textu logicky věnována jednotlivým 
způsobům provedení exe kuce. Ta je přitom vtělena do třetí části publikace, která 
se zabývá všemi způsoby a to jak exekucí ukládající zaplacení peněžité částky, tak 
exekucí ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Čtvrtou část au-
toři věnují další činnosti exekutora. Část pátá je věnována problematice střetu exe-
kučního a insolvenčního říze ní, zejména účinkům podaného insolvenčního návrhu 
ve vztahu k probíhajícímu exekučnímu řízení. Obsahem šesté části je samospráva 
a mezinárodní organizace soudních exekutorů. Sedmá část je věnována amenstu-
jícím institutům exekučního práva jako milostivé léto I., zastavování bagatelních 
exekucí a milostivé léto II.

Po obsahové stránce odpovídá posuzovaný text účelu, pro který byl zpracován. 
Publikace má logickou strukturu a její rozsah je přiměřený analyzované problema-
tice.

Formální zpracování publikace:
Předložená publikace je přehledně členěna do jednotlivých částí, kapitol a podka-
pitol, které kopírují jednotlivé instituty exekučního řízení a exekutorské činnosti 
a které usnadňují orientaci v textu a zároveň vyzdvihují podstatné aspekty rozebíra-
né problematiky. Literatura a prameny jsou citovány v potřebném rozsahu. Jazyko-
vá stránka publikace je na velmi dobré stylistické úrovni.
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Závěr:
Recenzovaná publikace je zpracována velmi vhodně po stránce systematické a na 
požadované odborné úrovni. Je třeba vyzdvihnout především její komplexnost 
a přehlednost. Obsahuje také četný poznámkový aparát s odkazy na použitou lite-
raturu. Do textu výkladu je zapracována aktuální judikatura, což podporuje sepětí 
autorů se soudní praxí. Recenzentka je přesvědčena, že autory stanovený záměr 
předložená publikace svým zpracováním v plné míře splňuje. Předložená publi-
kace je vyváženou kompozicí výkladu teoretických východisek exekučního práva 
a analýzy platné právní úpravy. Lze přijmout tvrzení autorů v závěru publikace, že 
není jiná justiční profese, která by se za poslední dva roky musela vyrovnat s tak 
intenzivními novelizacemi a zákonnými omezeními. Recenzentka je rovněž pře-
svědčena, že si publikace najde shodně jako její úspěšné první vydání své čtenáře 
nejen mezi odborníky na dané téma, ale i mezi širokou odbornou veřejností. Před-
ložená publikace je určená nejenom erudovaným odborníkům na oblast exekučního 
práva, tedy soudním exekutorům a exekučním soudcům nebo advokátům, ale také 
studentům vysokých škol, kteří se specializují na právo a práv ní vědu a veřejnou 
správu. Recenzentka je přesvědčena o jejím úspěchu na odborném knižním trhu.

Závěr: Recenzentce je ctí, že může publikaci Soudní exekuce. 2. aktualizova-
né vydání předloženou jí v rukopisu, doporučit k vydání v nakladatelství Wolters 
Kluwer ČR, a. s.

V Praze dne 27. října 2022
doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková Ph.D., LL.M


