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I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Práce má poměrně široký záběr. Snaží se o komplexní pohled na Českou advokátní komoru 

(dále též jen „komora“ nebo „ČAK“) coby „klasickou“ veřejnoprávní korporaci profesní 

samosprávy v ČR. Jejím předmětem je nejen právní povaha a organizační uspořádání komory, 

ale i stěžejní aspekty jejích pravomocí a působnosti, zejména vydávání stavovských předpisů 

a disciplinární (kárná) pravomoc. 

  

K systematice práce: 

 

Práce je logicky rozdělena do 5 kapitol (kromě Úvodu a Závěru). Kapitola 1 pojednává o 

povaze komory a profesní samosprávy. V kapitole 2 se autorka věnuje historii profesní 

samosprávy na území českých zemí. Ve stěžejních kapitolách 3 a 4 se autorka zabývá 

organizací České advokátní komory (to je zjevně jádrem práce), respektive jejím 

financováním a činností. V 5. kapitole autorka stručně srovnala naši zákonnou úpravu se 

zákonnými úpravami na Slovensku, v Rakousku a Německu. 

 

K obsahu práce: 

 

Celkově se jedná o obstojné zpracování zvoleného tématu. Vzhledem k šíři tématu si autorka 

vybrala některé problémové okruhy, kterým se věnovala v příslušných pasážích práce 

hlouběji. Tyto pasáže jsou analytické a zajímavé. Zejména jde o oddíl 3.1.1. (str. 17-33) 

zabývající se Sněmem ČAK. Zde autorka poukazuje na problém současného organizačního 

uspořádání ČAK spočívající v tom, že téměř 12 000 advokátů reprezentuje sněm coby 

nejvyšší orgán komory, na kterém se však ve skutečnosti schází jen přibližně 15% advokátů. 

Autorka dokládá své úvahy podrobnými statistickými údaji, které komparuje s obdobnými 

údaji ostatních stavovských komor. Navrhuje alternativní, a sice dvoustupňový model 

advokátní samosprávy (str. 28-29). To je ostatně i její návrh de lege ferenda coby stěžejní 

výstup její práce v Závěru (str. 74-75).  

 

Dále je zdařilý o oddíl 4.2., zabývající se normotvornou činností komory. Autorka ve vazbě 

na klasifikaci norem stavovských předpisů podle Z. Koudelky rozebírá jednak obecně pojem a 

povahu stavovských předpisů, jednak analyzuje několik vybraných příkladů. Zde je zajímavý 

oddíl 4.2.2. pojednávající o Etickém kodexu advokátů na vybraných případech kazuistické 

rozhodovací činnosti kárných senátů kárné komise ČAK (str. 57-60); např. rozbor zajímavého 

rozhodnutí ČAK sp. zn. K 69/2013 (Bulletin advokacie č. 7-8/2015). 



 

Některé jiné pasáže práce jsou spíše popisné a toliko vysvětlují podstatu a smysl zákonné 

úpravy. Např. některé oddíly v části 3, pojednávající o orgánech komory nebo státním 

dohledu na činností ČAK. 

 

K práci s prameny: 

 

Autorka pracovala podle mne s dostatečným okruhem literatury, které nicméně není mnoho. 

Myslím však, že při zpracování judikatury se mohla věnovat i těm soudním rozhodnutím, 

která se zabývají postavením nebo činností ostatních stavovských komor, přičemž se mohla 

zamyslet, v jakých směrech a do jaké míry jsou použitelné/ využitelné i pro její téma. Jistě by 

tam našla další inspirační podněty. 

 

K formální stránce práce: 

 

Autorka píše jasně a srozumitelně. Na některých místech by podle mne mohla být i 

podrobnější a více rozvinout své vlastní úvahy.  

 

Otázky k obhajobě: 

 

Je možné postihnout advokáta pro jeden a tentýž skutek jak za kárné provinění advokáta, tak 

za jiný správní delikt, popřípadě za trestný čin?  

 

II. 

 

Práce je způsobilá k obhajobě. S výhradou průběhu obhajoby ji předběžně navrhuji 

klasifikovat známkou „velmi dobře“. 

 

 

 

V Praze dne 24.9.2015 

 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 
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