
Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Jany Šustové na téma „Odpovědnost za škodu 
způsobenou při výkonu právnické profese“. 

 

 

 

 

 

 

Práce byla vyhotovena v prosinci 2013 a má celkem 179 stran vlastního textu. 

 

Autorka se v jednotlivých částech práce zabývá odpovědností za škodu u jí vybraných 
právních profesí. Mám za to, že uvedený výběr se vší pravděpodobností ani jednu z možných 
právních profesí nevynechal, snad s výjimkou patentových zástupců, který procesní předpisy 
umožňují v rámci jimi poskytovaných právních služeb zastupovat v řízení před soudem. 
Pokud autorka zařadila mezi právní profese daňové poradce ( o auditorech jsem zmínku 
nenašel), mezi právní službu bych jejich činnost spíše nezařadil, ale vím, že to může být 
předmětem diskuse. Autorka byla vedena snahou obsáhnout v práci co nejvíce právních 
profesí, o čemž svědčí především nestandardní počet stran práce. 

 

Za jeden z kladných rysů práce pokládám její strukturu, kdy od obecného vymezení 
odpovědnosti a odpovědnosti za škodu autorka postupně analyzuje odpovědnost různých 
právních profesí. Autorka se zabývá nejen odpovědností za škodu, ale i kárnou odpovědností 
s uvedením konkrétních kárných provinění a v každé části práce se věnuje i úvahách de lege 
ferenda. Každá část práce je doplněna i srovnáním s britskou a německou úpravou 
odpovědnosti. 

Autorka se věnuje i vazbě odpovědnosti u právních profesí ve vztahu k NOZ a dospívá 
k závěru, že obecná úprava principů odpovědnosti za škodu v NOZ se zvláštní úpravy 
v jednotlivých zákonech nedotkne. Krom toho je tato část věnována i odpovědnosti podle § 5 
NOZ, která zejména v praxi advokacie nebyla přípustná a otázce možného omezení 
odpovědnosti za škodu podle NOZ, kterou autorka připouští v omezené míře ve vztahu mezi 
advokátem a podnikatelem. V této souvislosti se autorka mohla zabývat i možností dohodnout 
kratší než zákonnou promlčecí lhůtu, které podle mého názoru rovněž není zcela vyloučena. 

K práci mám několik poznámek : 

Na straně 31 autorka zastává jednoznačný názor, že odpovědnost advokáta za škodu je 
založena na objektivním principu a cituje menšinový názor prof. Tichého, že se jedná o 



subjektivní princip odpovědnosti za zavinění. Jsem z těch, kteří názor kolegy Tichého rovněž 
sdílejí, neboť dikce „ škodě nemohla zabránit ani s vyložením veškerého úsilí, které na něm 
mohlo být požadováno .., tedy  nikoliv jen „které mohlo být požadováno“, svědčí pro 
subjektivní pojetí odpovědnosti. Kdyby platil uvedený většinový názor, odpadly by úvahy o 
tom, že do 31.12. 2013 se škodní vztah mezi advokátem a podnikatelem řídil obchodním 
zákoníkem. 

Na straně 25 a 26 se autorka zabývá počátkem běhu promlčecí lhůty a vzniku škody- skutečné 
( ve škodním vztahu vzniklém do 31.12. 2013), kde rozlišuje mezi vztahem založeným 
občanským zákoníkem a zákoníkem obchodním, aniž uvedla, jaký by tedy byl počátek běhu 
při aplikaci obchodního zákoníku. Byl by podle autorky různý u obou citovaných zákonů ? 

Na straně 51 a násl. se autorka zabývá pojištěním odpovědnosti advokáta. Jaký by měla názor 
na případ, kdy pojištěný advokát vůči klientovi svou odpovědnost uzná ? Byl by zde rozdíl 
mezi tímto stavem a autorkou navrženým řešením, tj. jakousi „mediací“ u České advokátní 
komory ? 

Na straně 144 autorka uvedla, že krom kárného postihu nemůže být soudce postižen jinak. 
Soudce je osoba v pracovním poměru a odpovídá v určitých případech i neomezeně za škodu 
způsobenou svému zaměstnanci. Byla by tedy podle autorky uvedená odpovědnost 
konzumována kárným postihem soudce nebo ji lze vymáhat vedle tohoto postihu i regresem ? 

Práci ale až na těchto několik poznámek hodnotím jako pečlivě a velmi dobře zpracovanou 
s užitím citaci použitých pramenů a zdrojů v poznámkách. 

Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 

V Praze dne 5.4. 2014 

 

 

 


