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Téma diplomové práce:
Diplomantka si zvolila téma „Uznatelnost kvalifikace získané v jiném členském státě EU“. Po
konzultaci a vzhledem k profesnímu zaměření diplomantka zúžila své téma na otázku volného
pohybu advokátů. Jedná se o téma stále aktuální, jak dokládá i recentní rozhodnutí nejvyššího
soudu ČR v případě sporu o zápis do seznamu advokátních koncipientů. Téma je i vcelku
náročné na teoretické znalosti, a to zejména díky potřebě hlubší orientace v judikatuře
Soudního dvora EU.
Hodnocení práce:
Diplomantka si v úvodu své práce vytýčila cíle, kterými jsou komplexní popis, rozbor a
shrnutí úpravy poskytování právních služeb, dále porovnat provedení unijního práva ve
Francii s českou transpozicí příslušných směrnic a připojit zhodnocení souladu s právem
unijním. Lze konstatovat, že své cíle diplomantka splnila zčásti. Práce je členěna do šesti
hlavních kapitol. Práce je logicky strukturována. Samotné centrum práce by mělo být
obsaženo v čtvrté až šesté kapitole, které představují právní úpravu v ČR a Francii a vybraná
soudní rozhodnutí na domácí a unijní půdě.
Z hlediska formálního práce vcelku splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních
prací. Uvítala bych však vyšší míru využití zejména zahraničních zdrojů. Vzhledem k zájmu
diplomantky se zaobírat i právní úpravou ve Francii bych očekávala rozsáhlejší seznam
použité francouzské odborné literatury. Co se týče hloubky diplomové práce, je možné ocenit
snahu o zmapování právní úpravy ve Francii. Za slabinu práce považuji, že i přes připomínky
v průběhu psaní diplomové práce stále chybí vlastní názor na danou problematiku, zejména
kritická analýza české a francouzské právní úpravy či zaujetí postoje ke sporu o zápis do
seznamu advokátních koncipientů absolventů Panevropské vysoké školy. Práce tak zůstává
v rovinách kvalifikačních prací popisných. V některých částech práce lze nalézt i určitou
nesrozumitelnost. Diplomantka např. v podkapitole pojem unijního prvku (s. 9) uvádí, že
pokud se český advokát přestěhuje na Slovensko, ale bude stále dojíždět poskytovat advokátní
služby do ČR, není zde důvod k aplikaci unijní svobody usazování. S tím nelze zcela
souhlasit, v takovém případě půjde o volný pohyb advokátů využívajících svobodu usazování

na území SR a případný volný pohyb advokátních služeb na ostatní území EU, tudíž unijní
prvek by byl zhojen. Dále diplomantka na s. 12 uvádí, že čl. 53 (1) SFEU představuje
konkretizaci obecné zásady nediskriminace zakotvené v čl. 18 SFEU. Tento článek však
představuje čistě právní základ pro přijetí sekundárních předpisů v oblasti uznávání
kvalifikací. Výše uvedené nedostatky jsou však stále zhojitelné v průběhu ústní obhajoby a
tudíž lze práci doporučit k obhajobě.
Otázky k zodpovězení při obhajobě:
Diplomantka by se měla při ústní obhajobě zaměřit na vytýkané nedostatky, tj. zejména
samostatně zhodnotit francouzskou a českou transpozici příslušných směrnic a uvést své
stanovisko ke sporu o zápis do seznamu advokátních koncipientů s ohledem na relevantní
judikaturu SD EU.
Závěr:
Přes výše uvedené výhrady doporučuji diplomovou práci studentky Lenky Vlkové k ústní
obhajobě. Hodnocení bude navrženo v závislosti na výsledku ústní obhajoby.

V Praze dne 23. září 2015
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