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1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Volbu zvoleného tématu lze aprobovat. Jde o téma aktuální, které se spolu se změnami v 

oblasti advokátního tarifu a procesního práva stále vyvíjí a přináší tak i nové diskusní otázky 

a náměty de lege ferenda, což může diplomová práce poměrně dobře reflektovat a k řešení 

nových či staronových otázek (např. v souvislosti s otázkou nákladů řízení v případě 

povinného zastoupení účastníka advokátem) tak přispět. 

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

metody: 

Autor navázal na současný stav poznání zvoleného tématu, seznámil se s ním a ve své práci 

z něj vyšel. S tématem sice náročným jak z pohledu teoretických znalostí, vstupních údajů, 

tak jejich zpracování a použitých metod práce, se autor vypořádal v celku zdárně. 

3. Formální a systematické členění práce: 

Po formální stránce práce splňuje požadavky, které jsou na tento druh prací kladeny. Práce 

je po literární stránce psána čtivě. I tato stránka práce osvědčuje autorovu kvalifikaci ve 

studovaném oboru. Naopak určitým nedostatkem práce je její obsahová nevyváženost, když 

se autor vlastnímu tématu práce, tj. zaměření na otázku rozsahu přiznávání odměny za 

zastupování advokátem v bagatelních sporech věnuje prakticky až od 6. kap. (str. 41 a 

násl.). Vymezení pojmů placení a náhrady odměny za zastupování vztahujících se k tématu 

práce je vhodné, ovšem ne v takovém rozsahu, jak autor učinil ve třech kapitolách nepočítaje 

v to Úvod práce (viz Odměna za zastupování advokátem – 2. kap., stejně jako Placení a 

Náhrada odměny za zastupování a hotových výdajů – 3. a 4. kap.). 

4. Vyjádření k práci: 

V Úvodu práce autor vymezil pojem odměny za zastupování advokátem a zabýval se jejím 

přiznávání v rámci náhrady nákladů řízení. Rovněž tak autor reflektoval historický vývoj. 

Pozitivně je třeba hodnotit provedenou detailnější analýzu přísudkové vyhlášky, resp. jejího 

zrušení v kap. 6.1 a 6.2 práce, neboť v praxi docházelo de facto k nesprávné a rozdílné 

aplikaci vyhlášky ze strany soudů s tím, že byly nuceny odůvodnit v každé jednotlivé věci 

odchýlení přiznání náhrady od obecných pravidel. Tím se autor zcela správně kriticky 

zabýval s poukazem na relevantní soudní judikaturu. To je také těžištěm dané práce. Autor 



neopomíjí rozbor novely občanského soudního řádu, stejně jako úpravu formulářové žaloby 

(viz ust. § 14b vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif). Autor se 

také velmi zdařile vyjadřuje k výši bagatelní částky odpovídající se lege lata částce 10.000,- 

Kč, která by podle autora mohla spíše odpovídat částce 5.000,- Kč bez příslušenství. Zde 

však lze postrádat polemiku s jinými odbornými názory, které by uvedené argumenty 

podpořily. Závěry, které jsou v práci obsaženy nebo z ní alespoň vyplývají, jsou v zásadě 

správné. Výsledky obsažené v práci navazují na již dostupné prameny. Práci i s ohledem na 

výše uvedené hodnotím jako zdařilé zvládnutí diplomového úkolu. 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: Adekvátní. 

- logická stavba práce: Viz shora sub 3. 

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

zdroje nebyly využity, jednoznačně pozitivně lze hodnotit rozsáhlou práci s judikaturou. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Práce vznikla (ač to autor výslovně 

neuvádí) s využitím rozborně-popisné pracovní metody s tím, že práce je rozborem právních 

jevů, a to i v souvislosti s budoucím vývojem a úvahami de lege ferenda. Práce porovnává 

přiznání odměny za zastupování ve Spolkové republice Německo a Slovenské republice. 

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

- jazyková a stylistická úroveň: Adekvátní. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Nechť autor objasní rozdíl mezi pro bono advokacií a bezplatnou právní pomocí.  

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: Doporučuji. 

Navržený kvalifikační stupeň: Výborně. 
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