
Posudek konzultantky 

na rigorózní práci Mgr. Sandry Sobotkové na téma: 

Role advokáta v civilním procesu 

 

Autorka předkládá k posouzení rigorózní práci na shora uvedené téma o rozsahu deklarovaném v 

prohlášení.  Náležitosti a přílohy formální povahy práce obsahuje. 

 

K volbě tématu: 

Zabývat se rolí advokáta v civilním procesu považuji za přínosné a žádoucí. Náročnost procesních 

pravidel a důsledky soudního rozhodnutí v hmotněprávní sféře vedou účastníky často k rozhodnutí 

využít služeb advokáta a nechat se jím v řízení zastupovat. Vědoma si této skutečnosti volí autorka téma 

vysoce aktuální a současně náročné svou komplexností. Dobré zpracování tématu vyžaduje vynikající 

znalost jak pravidel civilního procesu (a to ve všech typech řízení), tak i výbornou orientaci v právní 

úpravě postavení a činnosti advokacie. 

 

K systematickému rozvržení textu a vlastnímu zpracování tématu: 

Systematicky je text práce rozvržen v zásadě vhodně s dále uvedenými připomínkami.   Postupně se 

autorka zabývá nejprve obecným vymezením civilního procesu a jednotlivými druhy civilního procesu. 

K této diferenciaci se pak autorka vrací ve třetí kapitole své práce. Ve výkladu ohledně dispoziční zásady 

uvedla autorka příklady dispozičních úkonů, ale pomíjí přitom dispoziční úkony nejčastější a typické. 

Povahu procesní obrany a její zařazení mezi dispoziční úkony (viz str. 11 práce dole) by autorka mohla 

vyjasnit během ústní obhajoby práce.  Ze závěrů o povaze civilního procesu vyplývá i autorčin zájem o 

jeden ze základních subjektů, tj. o účastníka. S ohledem na hlavní téma práce se autorka podrobně 

věnuje oběma, procesním právem postulovaným,  vlastnostem účastníků řízení. Autorka se přitom 

nevyhýbá ani složitým teoretickým otázkám, např. vedlejšímu účastenství státu v řízení, v němž je 

účastníkem (viz na s. 22). Další kapitola obecné části výkladů se věnuje druhům civilního procesu. 

Postrádám zde uvedení pramene, o který se autorka při diferenciaci civilního procesu opírá. Obecnou 

analýzu postavení advokáta v civilním procesu uvádí autorka připomenutím historických milníků 

materiální i formální podoby advokacie na našem území.  

Druhá část hodnocené práce je věnována vybraným aspektům výkonu advokacie u nás. Název této 

kapitoly však nekoresponduje s jejím obsahem, když kromě etické odpovědnosti rozebírá v této partii 

své práce detailně i advokátovu odpovědnost právní. Podrobně autorka komentuje vztah základní 



stavovské normy advokacie a event. existujících vnitřních pravidel jednotlivých advokátních kanceláří.    

V rámci ústní obhajoby by měla autorka doplnit obecnou povahu stavovských norem, mezi které patří 

rovněž Etický kodex ČAK.  Dále autorka v práci stručně komentuje rozdíl v povaze soukromoprávní a 

veřejnoprávní odpovědnosti advokáta a uvádí povinnosti advokáta jakožto zástupce účastníka v civilním 

řízení, resp. základní zásady činnosti advokáta ve vztahu ke klientovi. Pokud jde o odměnu advokáta, 

výklad zde obsažený není zcela přesný a autorka by měla druhy odměny advokáta doplnit v rámci ústní 

obhajoby.  Odkaz na již neúčinnou normu v poznámce č. 277 je zavádějící.  

Těžištěm práce je její třetí kapitola, která je věnována vlastnímu tématu. Ze všech potenciálních  rolí se 

autorka zaměřuje na advokátovu typickou roli –  na jeho roli zástupce účastníka řízení na základě plné 

moci. Úvodní autorčiny výklady se logicky nejprve zaměřují na druhy zastoupení účastníků v civilním 

procesu. Autorka zde rovněž rekapituluje hlavní argumenty pro zavedení povinného zastoupení 

účastníků, resp. rovněž argumenty proti němu. Nejasné je autorčino vyjádření na  začátku str. 74.     Dál 

již autorka pokračuje v logice svého systematického pojetí  rigorózního zadání, tj.na základě výkladů o  

jednotlivých druzích procesu v úvodu práce  komentuje, resp. stručně shrnuje roli advokáta  v nich. 

Správně zdůrazňuje, že role advokáta je z povahy obou řízení diametrálně odlišná v řízení nalézacím a 

vykonávacím, ačkoli to vyjadřuje jen stručně. Stručná jsou i vyjádření ohledně role advokáta v ostatních 

druzích řízení.  Lze to však akceptovat s ohledem na shrnující povahu těchto kapitol. Postrádám však 

výklad o podmínkách působení zahraničních, resp. evropských advokátů v českém civilním procesu. 

Naopak oceňuji zařazení výkladů o specifických podmínkách zastoupení advokátem před Soudním 

dvorem EU.  

Hodnocenou práci pak uzavírá kapitola věnovaná srovnání právní úpravy zastoupení advokátem v ČR 

a SR, resp. pojednání o druzích zastoupení v civilním procesu na Slovensku, kde autorka upozorňuje na 

rozdíly obou úprav (viz např. s. 94 dole). 

Závěr: 

Hodnocená práce Mgr.Sandry Sobotkové je zpracováním rigorózního úkolu, které v zásadě splňuje 

požadavky kladené na tento druh prací, které lze d o p o r u č i t k ústní obhajobě, v jejímž rámci nechť 

se autorka vyjádří k vysloveným připomínkám a otázkám. 

V Praze dne 1.11.2019 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D.  

konzultantka 

 


