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1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma nákladů řízení je stále , i přes zdánlivou frekvenci v judikatuře a literatuře, poměrně 

aktuální. Zejména se to týká takových míst, jakým je náhrada za odměnu advokáta, kde dosud 

nebylo odstraněno provizorium v podobě podpůrné aplikace advokátního tarifu či téma 

náhrady nákladů v nesporných řízeních. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 

Téma je především nároční na znalosti s teoretických principů náhrady nákladů i na znalosti 

judikatury. Autor, pokud se jedná o metody tvorby práce, užívá nejčastěji gramatický výklad 

a občas i výklad systematický, tj. komparaci sporného  a nesporného řízení 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je logicky členěna do 3 základních částí, které respektují téma, tj. dělí se na řízení 

nalézací, exekuční a vykonávací podle OSŘ a ZŘS. Autor jako doplněk se zabývá stručně i 

správní a daňovou exekucí. 

4. Vyjádření k práci: 

Při přepracování práce autor respektoval většinu výtek. Nicméně tak trochu postrádám 

v úvodu dělení tématiky na placení a náhradu, jakož i zmínku o zásadě, podle níž si zásadně 

každý účastník nese své náklady. Aspoň stručná zmínka o těchto principech by měla 

předcházet vlastní členění práce. 

V případě druhů nákladů se autor i nadále věnuje na můj vkus až příliš odměně advokáta, 

která by spíše zasloužila samostatné téma. Co mi chybí v této části a zejména v závěru je 

kritičnost stavu rozhodování o náhradě nákladů řízení podle advokátního tarifu, který je 

především předpisem pro vztah advokát a klient. Právě zde vzniká prostor pro libovůli soudu 

a „sociální“ úvahy, co je úkonem a co úkonem není.  

K práci mám tyto připomínky: 

-na str. 10 a násl. se autor velmi detailně zabývá advokátním tarifem, ale chybí zde zmínka o 

režijním paušálu. Advokátní tarif neužívá pojem „právní pomoc“, ale „právní služba“. 



- na straně 18 autor spekuluje, zda advokát zastoupený advokátem má právo na náhradu 

odměny za zastoupení. Zde hraje roli především zásada, že advokát nemá rozhodovat na 

základě emocí a proto bych přiznal odměnu vždy 

-na str. 39 první odst. je k mému překvapení citován komentář uvažující s tím, že náhrada o 

předčasně podané žaloby by mohla přicházet v úvahu, až se dluh v průběhu řízení stane 

splatným. Jedná se o předčasně podanou žalobu, kdy přichází v úvahu jen zamítnutí. 

- na str. 22 první odst. je užit výraz „povinný“, kdy se ale jedná o dlužníka 

- na straně 25 první odst. je uvažováno „nebylo by rozumné přičítat mrtvému účastníkovi 

zavinění zastavení řízení“. To má být, prosím černý humor ? 

- V závěru mi chybí jakákoli úvaha de lege ferenda 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: v podstatě dosažen 

- logická stavba práce: viz shora 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací:  

Odpovídající pravidlům pro diplomovou práci 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): odpovídající 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: dobrá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Připomínky- viz shora 

Rád bych při obhajobě znal názor autora na možnou úpravu náhrady právního zastoupení 

nahrazující provizorium- advokátní tarif 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň:  

Dobře 

V Praze dne 3.12. 2018 

JUDr. Tomáš Pohl 

 


