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Aktuálnost tématu : 

Výkon činnosti advokáta je většinou soustředěn na právní pomoc formou zastupování 

fyzických a právnických osob v různých druzích řízení. Autorka si vybrala civilní řízení, což 

samozřejmě odpovídá i jejímu výběru katedry. S legislativním vývojem procesních předpisů, 

ale i předpisů o advokacii, včetně předpisů stavovských upravujících zejména etickou stránku   

výkonu činnosti advokáta, nelze konstatovat, že většina problémů již byla řešena či v dohledné 

době vyřešena bude. Ba naopak, nejen judikatura civilních soudů dotýkající se postavení 

advokáta v civilním procesu, ale i rozsáhlá materie kárného řízení u České advokátní komory, 

svědčí o tom, že vybrané téma je stále aktuální. 

 

Členění práce: 

Autorka člení práci do čtyř hlavních kapitol. Po první kapitole, v níž autorka „před závorkou“ 

analyzuje civilní proces a jeho druhy, ve druhá části se již věnuje , jak to sama nazývá, 

vybraným problémům, činnosti advokáta. Zejména autorka zmiňuje soukromý a veřejnoprávní 

charakakter advokátní praxe a stranou nezůstává, ani etická stránka. 

Ve třetí části se autorky věnuje zastupování advokáta v jednotlivých soudních řízeních včetně 

postavení advokáta před Soudním dvorem EU. 

V závěrečná části srovnává právní úpravu zastoupení advokátem v České republice a na 

Slovensku. 

Uvedené členění práce je velmi logické a užití komparativní metody v závěrečné části vyúsťuje 

v řadu návrhů de lege ferenda . 

K práci mám jen několik připomínek : 

- Na straně 17 je uvedeno, že soudu je od začátku řízení přiznána povinnost přesně vědět, 

kdo je účastníkem řízení. Předpokládám , že autorka má na mysli znalost o identifikace 

osoby jako účastník řízení uvedená, ale již nikoliv její aktivní či pasívní legitimaci. 

- V případě účastníků řízení uvedených na straně 23 by mělo být uvedeno, že je jim 

přiznána procesní legitimace, tj. při absence věcné hmotněprávní legitimace 

- Na straně 45 je uvedeno, že povinné zastoupení se vztahuje v současnosti jen na 

dovolací řízení. Zde by chtělo spíše užít výraz „zásadně“ kde osoba s právním 

vzděláním či právnická osoba včetně státu zastoupení v podobě procesní plné moci 



nepotřebují. Autorka o tom pak správně hovoří dále, ale zde je to konstatováno jako by 

bez výjimečně. 

- Na straně 48 bych zdůraznil, že advokát nemá ze zákona kontraktační povinnost uzavřít 

s klientem mandátní smlouvu. 

- Chtěl bych znát názor autorky, zda odpovědnost advokáta za škodu, o níž píše na straně 

56 je zvláštní ve vztahu úpravy odpovědnosti za škodu podle OZ ? 

- Zajímal by mě názor autorky , zda soud může advokáta vyslechnout jako svědka, aniž 

by z moci úřední zjistil, zda advokát je klientem této povinnosti zbaven ( strana 61) ? 

Práce je  psána dobrým jazykem a obsahuje odkazy na zdroje užité při tvorbě práce v souladu 

s pravidly pro tvorbu rigorózní práce. 

 

Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

V Praze dne 8.11. 2019 


