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1. Aktuálnost ( novost ) tématu :  Diplomantka vybrala z problematiky právní úpravy 

výkonu advokacie poměrně úzký vztah advokáta a klienta. Je třeba vzít v úvahu, že 
zákon o advokacii i související předpisy doznaly, zejména po vstupu České republiky 
do Evropské unie, adu změn. Dále téma souvisí i s postupným zaváděním principu 
koncentrace do občanského soudního řízení, takže uvedená právní úprava má 
bezesporu dopad i na odpovědnost advokáta za škodu, tedy prvotně klade důraz na 
řádné plnění povinností advokáta ve vztahu ke klientovi. Byť tedy nejde o téma nové, 
lze mu přiznat z uvedených důvodů aktuálnost. 

. 
 
2. Náročnost tématu : Je otázkou, jak uchopit dané téma na úrovni diplomové práce, 

protože komplexní pojetí vyžaduje i praktické zkušenosti z justice a výkonu 
advokacie. Navzdory uvedenému požadavku se diplomantka celkem úspěšně se 
daným tématem poměrně komplexně a detailně zabývat, což je náročné a vyžaduje 
pochopení souvislostí, a to nejen souvislostí obecně závazných právních předpisů , ale 
i stavovských předpisů České advokátní komory. Z těchto všech hledisek hodnotím 
téma jako vcelku náročné.  
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3. Kritéria hodnocení práce: Ve třech základních kapitolách postupuje diplomantka „krok 

za krokem“ vybraným tématem, když po nutném vymezení základních pojmů rozebírá 
jednotlivé prvky vztahu advokát klient. Zabývá se detailně i takovou oblastí, jakou je 
povinné pojištění advokáta a odměnou advokáta. U odměny advokáta by však podle 
mého soudu zčásti přenesená tabulka sazeb mimosmluvní odměny do vlastního textu 
práce patřila spíše do přílohy než do vlastního textu.  Podobný závěr mám i v případě 
detailního rozboru saze¨b pojištění advokáta, který je spíše na úkor ostatních částí 
práce.  Po stránce jazykové je práce napsána na dobré  úrovni a je využit citovaný  
poměrně bohatý poznámkový  aparát i citovaná judikatura. 

 
4. Připomínky a otázky k obhajobě: K práci mám několik detailních připomínek. V části 

II diplomantka v úvodu striktně uvedla, že smlouva mezi advokátem je smlouvou 
nepojmenovanou podle § 51 OZ , když vzápětí dodává, že se může jednat i vztah na 
základě obchodního zákoníku, i s atrahováním režimu tohoto režimu podle § 262 
obch. zák. Celkový závěr je sice správný, ale jedná se mi o styl, kdy by v úvodu 
postačila například věta : „Vztah se řídí občanským zákoníkem v případě, že nejde 
vztah s podnikatelem ve smyslu § 261 odst. 1 obch. zák. či o vztah založený podle § 
262 obch. zák.“. V postatě totéž platí na straně 7 první odstavec zdola, kde opět 
jednoznačně řečeno, že samotná smlouva mandátní nestačí k jednání jménem klienta. 
Zde opět stačilo dodat :“.. pokud plná moc k zastupování není součástí smlouvy“. Na 
straně 32 druhý odstavec shora dospěla citací § 24 odst. 4 zákona o advokacii 
k závěru, že odpovědnost advokáta za škodu je objektivní. Krom toho, že z dikce 
zákona „ lze na nich požadovat „ takový závěr zaručeně dovodit nelze, diplomantka 
na straně 29 bez dalšího cituje § 420 občanského zákoníku. V rámci ústní části 
obhajoby práce bych chtěl znát zdůvodněný názor diplomantky na právní režim 
odpovědnosti advokáta za škodu a dále názor na otázku, zda advokát může postoupit 
svou pohledávku nezaplacené odměny za klientem na třetí osobu ? 

 
5. Práci  doporučuji k obhajobě.  
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