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Posudek oponenta diplomové práce Jana Šplíchala na téma „ Advokát- klient“ 

 

 

 

 

 

 

Práce je datována 29.6. 2016 a má 66 stran vlastního textu 

 

Autor zvolil poměrně aktuální téma práce a z bohaté materie na téma vztahu advokáta a 

klienta si vybral podle mého názoru výseč těch nejdůležitějších vztahů, když snaha o úplnost 

a komplexnost by vyžadovala rozsah práce vysoce přesahující požadavky na diplomovou 

práci. Byť svobodný výkon advokacie je možný již od roku 1990, je stále možné se zabývat 

dalšími a dalšími otázkami ( např. odměňováním advokáta), odpovědnosti advokáta za 

poskytnuté konzultace atd.  , tedy v tomto smyslu je vybrané téma i tématem novým. 

Autor při sestavení struktury práce postupuje systematicky a logicky, když se nejprve po 

stručném historickém exkursu snaží definovat zatím nikde definovaný pojem advokacie a dále 

pak zkoumá v podstatě všechny prvky vztahu advokáta a klienta včetně důsledků těchto 

vztahů v podobě kárného řízení a odpovědnosti advokáta za škodu. Samostatná část práce je 

věnována úlohou advokáta v trestním řízení, možnostem reklamy advokáta a vymezení pojmu 

advokátní etika. 

K práci mám jen několik připomínek :  

- Na straně 23 ( a i v dalších částech práce) se autor zabývá stavovskými předpisy. Chtěl 

bych znát názor autora, zda prokázané porušení těchto vnitřních norem ( např. 

v případě odměňování) advokáta by bylo možné aplikovat například ve sporu klienta a 

advokáta o zaplacení či vrácení odměny za právní službu ? 

- V části 5.1. 3, strana 35 a 36 obsahuje závěr, že insolvenční správce nemůže zbavit 

závazku mlčenlivosti. Jak se tento závěr srovnává s textem § 246 odst. 1 IZ ? 

- Na straně 38 autor uvádí, že v případě, že neoznámí úmysl klienta spáchat trestný čin 

se vystavuje nebezpečí trestního stíhání za čin dle 367 tr. Zák. Uvedená ustanovení 

však dopadá jen na vybrané trestné činy a závěr autora je příliš obecný. 

Práce je psána dobrým právním jazykem a mám za to, že autor splnil cíl svého diplomomové 

úkolu. Autor cituje literaturu a judikaturu užitou v textu práce. 

Práci proto doporučuji k obhajobě. 
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Při obhajobě bych chtěl slyšet detailnější názor autora za škodu způsobenou poskytnutou 

konzultací, která je zcela novým prvkem ? 

Práci hodnotím známkou : Velmi dobře 

 

V Praze dne 2.9. 2016 

 

JUDr. Tomáš Pohl 


