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Téma práce: Odměna za zastoupení advokátem v civilním řízení se zaměřením na otázku 

rozsahu jejího přiznávání v bagatelních sporech 

Rozsah práce : 64 strany  vlastního textu 

Datum odevzdání práce:viz IS 

 

1 Aktuálnost ( novost)  tématu: Téma práce je bezesporu aktuální, protože výsledky 

legislativních změn odměňování advokátů, započaté judikaturou obecných soudů a zatím 

ukončené zrušením paušální vyhlášky v důsledku postupu Ústavního soudu bez toho, že by 

stav opustil pole občasné improvizace a nejednotnosti rozhodování, je více než hodno 

pozornosti 

 

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

metody : Téma práce je náročné, neboť se neobejde bez rozsáhlých znalostí judikatury , 

popřípadě i soudní praxe  

3. Formování a systematické členění práce: Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují 

bez zbytečných historických exkursů. Samotnému tématu je věnována větší část práce a 

nechybí ani poměrně rozsáhlý rozbor de lege ferenda a neproklamativní, ale věcný závěr 

 

4. Vyjádření k práci: 

 

Jak již jsem uvedl, téma je vysoce aktuální. Autor je v řadě případů velmi kritický včetně 

názorů na rozhodování Ústavního soudu. Autor se snažil oprostit se od formalismu a snaží se 

nazývat příčiny a důsledky nedostatečné právní úpravy pravým jménem, přičemž nemá 

černobílé vidění reality a dbá na objektivitu názorů jím v práci vyjádřených 

5. Kritéria hodnocení práce : 

- splnění cíle práce : Cíl práce byl splněn 

- logická stavba práce: viz bod 3) 

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

s  bohatými zdroji, tj. judikatuoru a odbornou literaturou 



- hloubka provedené analýzy ( text, grafy, tabulky) :Práce je věcnou  právní analýzou 

tématu na relativně malé ploše 

- jazyková a stylistická úroveň : velmi dobrá 

 

6. Připomínky k a otázky k zodpovězení při obhajobě : 

Jak by autor posoudil případ náhrady nákladů řízení účastníka řízení- České advokátní 

komory zastoupené advokátem ? 

Doporučení ( nedoporučení) práce k obhajobě : Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň : Výborně 

V Praze dne 14.11.  2016 
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