
Posudek školitelky  

na disertační práci JUDr. Jakuba Maura na téma 

 

Výkon advokacie se zaměřením na povinnosti advokáta 

 

 

I.  

Předmět posouzení 

Autor předkládá k posouzení disertační práci na shora uvedené téma o deklarovaném rozsahu 

381 360  znaků. Práce obsahuje všechny náležitosti a přílohy formální povahy. 

 

II.  

K volbě tématu 

Zvolené téma patří k základním otázkám funkčnosti justičního systému jako celku, čímž je dána 

jeho přímá souvislost s oborem civilního práva procesního. Zastoupení účastníka advokátem  

v civilním procesu je pak specifickou podobou poskytování právní pomoci. Proto lze zvolené 

téma vyhodnotit jako dobře zvolené.  Autorovou osobní motivací je pak nejen dlouholetá 

advokátní praxe, ale i jeho angažmá na poli poskytování právní pomoci pro bono. Náročnost 

tématu spatřuji v rozsáhlosti a multidisciplinární povaze zkoumané  matérie. Zpracování tématu 

vyžaduje výbornou orientaci v civilním právu hmotném, procesním, jakož i v ústavním právu 

a v právní regulaci výkonu advokacie (jak obecně závaznými normami, tak i normami 

stavovskými). 

III. 

K systematickému rozvržení tématu a k jeho vlastnímu zpracování 

Autor své výklady rozvrhl do celkem šesti částí, kterým předchází stručná Preambule. V šesti 

kapitolách práce se autor postupně věnuje výlučnosti advokacie (ve smyslu právní pomoci 

v rozsahu celého právního řádu), posléze připomíná milníky právního, resp. společensko-

právního vývoje advokacie, poté následuje analýza právního postavení advokáta, resp. výkonu 



advokacie de lege lata. Kapitoly čtvrtá a pátá představují těžiště hodnocené práce. Autor 

rozebírá vznik vztahu advokát-klient, jeho obsah a konečně jeho zánik. Proto lze akceptovat, 

že autor kromě povinností advokáta reflektuje ve svých analýzách i jeho práva, protože tento 

komplex (práv a povinností) vytváří vztah vedoucí k naplnění smyslu existence advokacie jako 

profese. 

V Úvodu práce autor vyslovuje autor svůj výzkumný záměr, tj. analyzovat, zda právní úprava 

výkonu advokacie je v souladu s mezinárodními standardy a zda naplňuje potřeby a slouží 

zájmům klientů. Jako metody svého výzkumu deklaruje autor jen základní, tj. analýzu, syntézu 

a komparaci. Ze způsobu zpracování textu je zjevné použití obvyklých badatelských metod. 

Shrnující poznatky a teze uvádí autor jako poznámky přímo v textu (v závěru jednotlivých partií 

textu).   

Autorovy výklady vycházejí z dobré znalosti platného práva  a dobře zvolených pramenů, 

v citacích postrádám uvedení stran příslušných citovaných děl.   

 Správně autor zdůrazňuje prapůvodní antické  kořeny role advokáta a připomíná, že advokátní 

přímus má kořeny právě v této  podobě činnosti advokáta. Oceňuji, že autorův pohled na 

povinnosti advokáta vychází z role advokáta v justičním systému. Z toho autor vyvozuje 

správné závěry pro případný střet zájmů klienta (který je vyjádřen v pokynech advokátovi) se 

zákonnými limity činnosti advokáta. Oceňuji autorův výklad ohledně střetu pokynů klienta 

s (pořádkovými) rozhodnutími orgánů veřejné moci, který autor opírá i o postoj Ústavního 

soudu ČR (viz str. 19 práce). Pojem pořádkové rozhodnutí by autor mohl vyjasnit během ústní 

obhajoby. Historické výklady autora správně zdůrazňuji milníky, které znamenaly vymknutí ze 

základních principů advokacie se závažnými důsledky pro vztah advokáta a klienta. Oceňuji i 

výběr zahraničních advokacií, resp. připomenutí jejich právního zakotvení v moderních 

dějinách. Zdařilým výběrem německých a anglických reálií advokátní profese autor konfrontuje 

nejen vývoj postavení advokátní profese, resp. výkonu advokacie ve dvou odlišných právních 

systémech, ale na příkladu vývoje v Německu i deformace způsobené odlišným společenským 

vývojem.  Komparativním pohledem  pak autor tyto výklady shrnuje ve vztahu k české, resp. 

československé moderní historii.   

 Výklady věnované recentní právní úpravě advokacie začíná autor opět zdařile rekapitulací 

zásadních právních změn po r. 1989. V tomto výčtu postrádám změny, které se týkaly začlenění 

profese komerčních právníků do advokacie. Jinak jde o výklady zasvěcené a rozsahem 

přiměřené. Autor se nevyhýbá ani diskusním otázkám souvisejícím mj. s ustanovením advokáta 



opatrovníkem účastníka řízení nebo otázce více advokátů, jakožto zástupců účastníka řízení.  

Následující kapitoly čtvrtá až šestá se, jak již bylo shora uvedeno, věnují vzniku, obsahu a 

zániku vztahu mezi advokátem a kliente. Autor postupně rozebírá všechny důvody vzniku 

vztahu mezi advokátem a klientem a specifika s tím spojená (včetně v kontinentální doktríně 

ne zcela akceptovatelným rozdílem mezi advokátovým závazkem prostředků či výsledků). 

Autor rovněž správně spojuje advokátovu smluvní autonomii s problémem zajištění právní 

pomoci osobám v nevýhodě.  Velmi detailní  následující rozbor advokátových povinností, resp. 

i neoddělitelných práv je obsahem páté kapitoly hodnocené práce. I zde se jedná o výklady 

zasvěcené, vycházející z výborné autorovy orientace v matérii. Autor prokazuje výbornou 

znalost platného práva, relevantních pramenů, včetně rozsáhlého souboru rozhodnutí v kárné 

praxi české advokacie. Fundovaně rozebírá i důsledky porušení povinností advokáta rezultující 

v různý druh jeho odpovědnosti.   V rámci ústní obhajoby by mohl autor ještě doplnit význam 

postavení advokáta – mediátora, resp. modifikace jeho povinností z tohoto postavení plynoucí. 

Oceňuji rozbor odpovědnosti za výklad práva a právní názor, připomínající i nejaktuálnější 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.  Následující kapitola se stejnou metodou věnuje důvodům, 

resp. důsledkům zániku vztahu advokáta a klienta. Práci uzavírá autorova závěrečná shrnující 

úvaha. 

 

IV. 

Závěr: 

Disertační práce JUDr. Jakuba Maura představuje zdařilé dílo, vypracované standartními 

badatelskými  metodami, které svým rozsahem, obsahem i způsobem zpracování splňuje 

požadavky kladené na tento druh prací a proto jej 

d o p o r u č u j i   

 k ústní obhajobě před příslušnou komisí pro obhajoby disertačních prací. Dále pak konstatuji, 

že podmínka publikace výstupů disertační práce  je splněna, když uvedené dokládá  disertant  

kopií licenční smlouvy. 

V Praze dne 25.1.2020 

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

školitelka 


