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               Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese 

 

Předložená rigorózní práce má 185 stran vlastního textu, pečlivý seznam 

použitých zkratek vč. zkratek zahraničních pramenů, důkladný seznam literatury 

v členění na učebnice, monografie, komentáře, dále články, judikaturu, 

internetové zdroje. Dále obsahuje Summary v angličtině, abstrakt a klíčová 

slova v češtině a angličtině. Po formální stránce je tedy správně a úplně 

vybavena. 

 

Volba tématu práce je chvályhodná. Jde o velmi aktuální otázky odpovědnosti 

jednotlivých právnických profesí (a též institucí resp. státu) za škody vzniklé 

klientům při poskytování právní pomoci a právních služeb v nejširším smyslu. 

Jsou to otázky stále častěji se vyskytující v praxi a přitom málo soustavně 

zpracované, proto je třeba volbu takového tématu pro rigorózní práci jen uvítat. 

Při jeho zpracování vychází autorka nejen z právní úpravy české, ale též 

německé a britské (komparací v jednotlivých částech) a zřejmě i z vlastních 

poznatků advokátky. 

 

Systematika práce je přehledná a správná. Po úvodu a výkladu základních pojmů 

se práce v samostatných částech věnuje odpovědnosti za škodu při výkonu 

advokacie (část 2), při výkonu notářské činnosti (část 3), při provádění – nyní 

ovšem správně „vedení“ - exekuce exekutorem (část 4), dále odpovědnosti za 

nesprávné soudní rozhodnutí (část 5, zde podle zák.č. 82/1989 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci............, 

v aktuálním znění), dále odpovědnosti při výkonu jiných právnických profesí 

(část 6). Do této části řadí i daňové poradce, což vyvolává otázku, zda lze tuto 

profesi považovat za „právnickou“ profesi, resp. jaká kritéria jsou pro to určující 

a která další povolání by sem  při takto širokém pojetí ještě spadala. Tato otázka 

není jen akademická. Souvisí totiž i s další částí posuzované práce, která 

pojednává o vlivu rekodifikace soukromého práva na danou problematiku. Zde 

se autorka zabývá zejména ustanovením § 5 NOZ, § 2950 NOZ, které pracují 

s pojmy „odborný výkon“ a „příslušník určitého povolání nebo stavu“. Je třeba 

říci, že rozbor zde provedený jednak částečně přesahuje téma práce (zdaleka 

nejde jen o odpovědnost právnických profesí) a i jinak by bylo možno 

s autorčiným názorem polemizovat (viz např. str. 175 práce). Smyslem 

zmíněných ustanovení zajisté není, aby se rozlišovaly rady poskytnuté 

v kanceláři od těch, poskytnutých v kavárně. Otázka může být předmětem 

obhajoby. 

 

Rozbor právního postavení představitele každé uvedené profese z hlediska 

odpovědnostního je v každé části proveden důkladně, počínaje historickým 

vývojem, přes aktuální stav a kárnou odpovědnost, až po přehled o úpravě 



německé a britské. K některým aspektům současné české úpravy postavení 

právnických profesí se autorka staví kriticky a svůj názor dostatečně 

argumentuje. 

 

Práce dále obsahuje krátký Závěr. Ten je – ke škodě práce – spíše shrnutím a 

popsáním probraných témat, než vyvozením skutečných závěrů, k nimž by 

kandidátka měla dospět (a někde k dílčím závěrům skutečně dospěla). Bohužel 

se již v Závěru práce, jako výstup z autorčina výzkumu, neobjevily.  

 

Právě o nich by však měla být při obhajobě vedena diskuse. 

 

Pro příklad uvádím úvahy o možné roli ČAK jako prostředníka mezi advokáty a 

jejich klienty (viz str. 51 an.), nebo otázku dostupnosti právní pomoci 

poškozeným ve sporech o náhradu škody proti státu podle zák. č. 82/1998 Sb. 

(str. 134 an.), nebo některé inspirace ze zahraničních úprav (viz např. specifická 

informační povinnost o pojištění jednotlivých advokátů, str. 45). Za 

nejvýznamnější bych považovala shrnující závěr (který však v práci chybí) o 

podílu státu a podílu specifických právnických profesí, které zároveň plní určité 

funkce státu (notář, exekutor) na odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

profese. A to jak de lege lata, tak i de lege ferenda. Mnohé z toho autorka uvedla 

dílčím způsobem (viz např. na str. 67, 71, 79, 93, 114), avšak téma je tak 

závažné, že by zasloužilo komplexní pojednání, alespoň ústně při obhajobě. 

 

Celkově hodnotím práci „Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu 

právnické profese“ jako práci kvalitní, plně odpovídající požadavkům zákona o 

vysokých školách a rigoróznímu řádu PFUK a osvědčující způsobilost 

rigorózantky k samostatné odborné a vědecké práci. 
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