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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Rigorózantka se ve své práci zabývá problematikou možného zavedení tzv. „advokátských“ 

sporů, tj. sporů vedených v rámci civilního soudního řízení, ve kterých budoucí účastníci řízení 

nemohou činit procesní úkony samostatně, bez zastoupení advokátem, a to v souvislosti 

s pokračující přípravou na novém záměru civilního řádu soudního. Zvolené téma lze považovat za 

aktuální, neboť práce na novém civilním řádu soudním, alespoň podle posledního oficiálního 

vyjádření Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20. 7. 2021, neustaly, a to i přesto, že v současné 

době nejde o prosazovanou prioritu resortu spravedlnosti.    

 

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

metody 

 

Cílem zvoleného tématu rigorózní práce, jak uvádí autorka v úvodu své práce, bylo 

komplexní zpracování advokátských sporů s nastíněním jejich pozitiv, úskalí, jakož i představení 

úvahy o míře dostupnosti právní pomoci v advokátských sporech a event. návrhů na změny 

zamýšlené úpravy de lege ferenda. Dalším záměrem práce bylo potvrzení či vyvrácení teze o 

omezení práva jednotlivců na přístup k soudu v souvislosti se zavedením advokátských sporů a 

rovněž závěr o přínosu obnovení těchto sporů. V tomto směru byly proto na autorku kladeny 

nadstandardní nároky na zpracování kvalifikační práce. Rigorózantka ve své práci, a to za pomoci 

převážně metody deskriptivní a komparativní, uplatnila jak teoretické znalosti získané studiem 

především odborné literatury a článků, tak praktické zkušenosti.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Předložená diplomová práce je vedle úvodu a závěru přehledně a systematicky rozčleněna 

do šesti kapitol (1. Základ nové právní úpravy, 2. Komparace, 3. Přínosy zavedení advokátských 

sporů, 4. Nevýhody zavedení advokátských sporů, 5. Poučovací povinnost, 6. Návrhy de lege 

ferenda), které se dále člení do konkrétně zaměřených podkapitol. Formální a systematické členění 

práce odpovídá požadavkům kladených na kvalifikační práce tohoto druhu.  

 

4. Vyjádření k práci 

 

Práce představuje přehledné, celistvé a zejména čtivé dílo, které ve vhodných souvislostech 

využívá v dostatečné míře literární zdroje spolu s autorčinými vlastními úvahami a závěry. 



  

Autorka se při tvorbě nechává inspirovat zahraniční literaturou (slovenskou, rakouskou, 

německou) jakož i tuzemskou a zahraniční judikaturou.  

Za přínosné považuji zejména výhody z nastíněné komparace (historická, mezinárodní, 

meziodvětvová), dále jednotlivá úskalí aplikační praxe při zavedení advokátských sporů, jakož i 

kapitolu o návrzích de lege ferenda.  

Kladně hodnotím komplexnost komparace, byť např. v části historické absentuje věcný 

záměr a vysvětlení, z jakého důvodu byl institut povinného zastoupení advokátem v roce 1992 

opětovně zaveden do občanského soudního řádu pouze pro dovolací řízení a nikoliv např. i pro 

žalobu pro obnovu či zmatečnost (str. 30 práce).  

Mezi výhody povinného zastoupení autorka řadí posílení procesní činnosti stran mj. i 

s odkazem na znovuzavedení povinnosti pravdivosti, což znamená zákaz stran uvádět nepravdivé 

rozhodné skutečnosti, jakož i zákaz popírání skutkových tvrzení, která navrhla protistrana, je-li 

straně známa pravdivost těchto tvrzení. K porušení nedojde tehdy, pokud je účastník subjektivně 

přesvědčen o nepravdivosti. S touto tezí lze rozhodně polemizovat, neboť každý takový účastník 

bude přesvědčen o pravdivosti tvrzených rozhodujících skutečností, avšak bude to soud, který pak 

bude muset následně objektivně zhodnotit, zda k porušení došlo či nikoliv a následně rozhodnout 

o některém z nepříznivých následků (str. 42 práce).  

Naopak mezi nevýhody povinného zastoupení řadí autorka narušení principu 

kontradiktornosti spočívající zejména v tom, do jaké míry může přítomnost advokáta nahradit 

účastníka samotného. Autorka je toho názoru, že spolu se zavedením povinného zastoupení by 

měla být zákonodárcem zachována povinnost dostavit se k účastnickému výslechu. S tímto však 

nelze plně souhlasit, neboť současná právní úprava, a to zejména v nalézacím sporném řízení, 

nepočítá s povinností výslechu účastníků řízení (podle ustanovení § 131 odst. 1 o.s.ř. důkaz 

výslechem účastníků může soud nařídit, jestliže dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak a 

jestliže s tím souhlasí účastník, který má být vyslechnut). Je proto autorka toho názoru, že se 

zavedením povinného zastoupení by k výslechu účastníků soud již nepotřeboval jejich souhlasu?  

Velmi zajímavou kapitolou jsou autorčiny úvahy de lege ferenda, a to zejména ve vztahu 

k otázce modifikace náhrady nákladů řízení, neboť se zavedením povinného zastoupení objektivně 

vzrostou náklady samotných účastníků řízení. Autorka vhodně na tuto skutečnost poukazuje 

zejména ve vztahu k otázce omezení práva na přístup k soudu a uzavírá, že zmírněním těchto 

dopadů by mělo být vyrovnávání vynaložených nákladů na řízení a náhrady nákladů řízení 

přiznané úspěšné procesní straně. Otázkou však zůstává, jakým způsobem by k takovému 

vyrovnávání mělo dojít (event. kdo by tyto vyrovnávací náklady nesl – stát?).  

V závěru práce se nakonec autorka zmiňuje i o tom, že mezi odbornou veřejností nepanuje 

shoda, zda povinné zastoupení představuje omezení procesní způsobilosti či zvláštní procesní 

podmínky, avšak vlastní názor k této otázce nezaujímá (str. 70 práce).  

I přes výše uvedené nedostatky považuji práci za zdařilou, byť se nelze ubránit závěru, že 

autorka práce přijala záměr zavedení advokátských sporů až příliš za svůj, což ji v práci do určité 

míry limitovalo zejména ve věcné kritice a analýze zvoleného tématu.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce vytyčený v úvodu práce byl splněn. 



  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka projevila schopnost pracovat samostatným a 

tvůrčím způsobem, generátor shod vykázal shodu do 

5% u celkem 17 dokumentů. V případě kontroly 

Turnitin vykázal generátor shodu v 29%. Jedná se 

však převážně o shodu pouze v názvech kapitol, 

citací a zdrojů.   

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na 

sebe tematicky navazují. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Rigorózantka využila při zpracování práce 

odpovídající počet zdrojů jak tuzemských, tak 

zahraničních skládajících se z odborné literatury, 

odborných publikací, odborných článků a velmi 

omezeně i judikatury soudů. Zdroje jsou citovány, 

poznámkový aparát je jinak uspořádán přehledně. 

Poznámkový aparát čítá 183 poznámek pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy je ve vztahu ke 

zvolenému tématu a vytyčenému cíli práce 

dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je přehledně graficky upravena, grafy i tabulky 

nebyly ve vztahu ke zvolenému tématu využity. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce má velmi dobrou jazykovou a stylistickou 

úroveň. Autorka se vyjadřuje v práci věcně a 

srozumitelně. Práce je na odpovídající úrovni. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Vzhledem k tomu, že se autorka práce blíže nevěnovala otázce povinného zastoupení 

účastníků advokátem v případě jejich společenství, nechť se k této otázce při obhajobě vyjádří, 

event. uvede, zda by v takovém případě bylo možné vyjít z citovaného usnesení Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. 29 Cdo 402/2002 uváděného na str. 37 práce.  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Předložená rigorózní práce splňuje požadavky, 

které jsou kladeny na tento druh prací a je proto 

způsobilá k ústní obhajobě.  

 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2022 

 
_________________________ 

JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. 

oponentka 

 

 

 


