
Posudek oponenta diplomové práce Terezy Paštěkové na téma „Advokát a klient“. 

 

 

 

 

 

 

Práce je  datována říjen 2013, předána v listopadu 2013. Práce má 48 stran vlastního textu. 

 

Téma práce pokládám za aktuální a především praktické. Vztah advokáta a klienta je, na 
rozdíl od dalších plnění jiných podnikatelů, má mnohá specifika, zejména zvláštní zákonnou 
úpravu, podzákonnou úpravu odměňování a ingerenci Ministerstva spravedlnosti, 
oprávněného vydávat k činnosti advokacie podzákonné předpisy. 

Práce je členěna do 4 základních částí. V první části se autorka zabývá vymezením pojmů, 
v druhé části vznikem vztahu advokáta a klienta, v části třetí obsahem vztahu a v části 
poslední zánikem vztahu a dále dosti podrobně zákonnou povinností mlčenlivosti advokáta. 

 

K práci mám tyto připomínky : 

Na straně 13 jen upřesňuji, že advokacie byla před rokem 1990 podle hospodářského 
zákoníku pokládána za jinou socialistickou organizaci, psáno s malým písmenem „es“. 

Na straně 16 je citován § 20 ZOA a autorka činí závěr, že se jedná o nepojmenovanou 
smlouvu podle § 51 OZ. Autorka zapomíná, že v případě, kdy advokát ve smyslu § 261 odst. 
1 obch. zák. uzavíral s jiným podnikatelem relativní obchod, byl by aplikován § 269 obch. 
zák., pokud ovšem nebylo možné rovnou aplikovat příkazní či mandátní vztah. 

Na straně 17 uvádí autorka, že rozdíly v postavení klienta ve vztahu k advokátovi podle obč. 
zák. či obch. zák. nejsou příliš významné. Domnívám se, že tomu tak není, protože je zde 
aplikován zcela odlišný režim náhrady škody- zaviněné či objektivní. 

S tím souvisí i závěr autorky na straně 24, kde autorka uvádí, že škodní vztah mezi advokátem 
a klientem je vždy založen na objektivním principu, tedy bez ohledu na povahu smluvního 
vztahu v konkrétní podobě. 

Na straně 29 cituje autorka § 26 odst. 2 ZOA o možnosti advokáta se dát zastoupit jiným 
zaměstnancem. Je podle autorka pro toto obecné právo dáno nějaké omezení ve vztahu, o 
jakého zaměstnance se jedná ? 



Na straně 34 je uvedeno, že výslech advokáta je možný jen v případě, že je před soudem 
zbaven slibu mlčenlivosti. To podle mého názoru není pravda, protože zbavení slibu 
mlčenlivosti advokáta soud povinně nezjišťuje. 

 

Přes tyto drobnější výtky pokládám práci za solidně a přehledně zpracovanou. Je psána 
dobrým právním jazykem a části práce na sebe navazují. 

Autorka čerpala ze zdrojů citovaných v poznámkách. 

Při obhajobě by se měla autorka vyjádřit, jak z hlediska odpovědností za škodu hodnotit 
prokázané porušení etických pravidel advokátem ? 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku : Velmi dobře. 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 

V Praze dne 12.12. 2013 


