Závěr
Vztah advokáta a klienta je tvořen právy a povinnostmi dvou odlišných osob, na jedné
straně osoby právně vzdělané, na straně druhé osoby práva neznalé, která je v rámci
poskytování právních služeb na advokáta většinou plně odkázána. Právní úprava
zakotvující jednotlivá práva a povinnosti a upravující chování členů Komory není dle mého
názoru zcela dokonalá a ucelená. Jednak je vždy potřeba nahlédnout do ZA a v úvahu
musíme brát i jednotlivou stavovskou úpravu, která je rozdělená do řady usnesení sněmu
nebo představenstva Komory. Na druhou stranu je třeba říci, že v právní úpravě týkající se
tohoto tématu je zakotveno vše potřebné a že je jejím prostřednictvím určen dostatečný
právní základ k tomu, aby vztah mezi advokátem a klientem fungoval správně a podle
pravidel tak, jak je právní úpravou stanoveno. Na advokáta je samozřejmě kladeno větší
množství nároků, protože je v postavení s klientem dominantním subjektem. Proto je
v právní úpravě stanoveno, že pokud své postavení advokát zneužije, měl by být kárně
potrestán.

Ve své diplomové práci jsem se již vzhledem k přílišné rozsáhlosti nedostal k exkurzu
do jiného právního řádu, který jsem měl před napsáním prvních řádků v plánu. Chtěl jsem
jednotlivou českou právní úpravu, která se bezprostředně dotýká vztahu mezi advokátem a
klientem, porovnat s jinou evropskou a zjistit tak odlišnosti v tomto právním vztahu.
Nakonec jsem dal však přednost podrobnějšímu zpracování tématu v rámci českého
právního řádu i přes zdání, že by se některé podkapitoly daly z práce oříznout. V tomto
smyslu bych jmenoval zejména to, že jsem se zabýval odmítnutím poskytování právních
služeb klientovi před vznikem právního vztahu, které se samotného právního vztahu mezi
advokátem a klientem netýká, neboť odmítnutím ani žádný právní vztah nevznikne,
nicméně pro uvedení a ujasnění dané problematiky jsem tuto podkapitolu zařadil. Druhou
kapitolkou, kterou bych tak nutně do práce zařazovat nemusel, neboť se bezprostředně
vztahu mezi advokátem a klientem podle mandátní smlouvy netýká, je vznik právního
vztahu mezi advokátem a klientem na základě rozhodnutí soudu nebo určení advokáta
Komorou, neboť k tomu dojde právě tehdy, pokud smlouva o poskytování právních služeb
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podepsána není. Nicméně i zde jsem se alespoň stručně pro komplexnost kapitoly vzniku
vztahu mezi advokátem a klientem k tomuto tématu vyjádřil. Zahraniční úpravu jsem tedy
do své práce nezakomponoval, proto se zde otevírá prostor pro případné rozšíření
diplomové práce na rigorózní práci, kam bych právě jednotlivé odlišnosti i shody začlenil.

Na závěr bych napsal pár slov k literatuře, z které jsem čerpal. Odborné literatury
týkající se vztahu advokáta a klienta všeobecně velké množství není, můžeme najít hodně
pramenů týkajících se advokacie jako takové, ale přímo tohoto specifického vztahu nikoliv.
Proto jsem se nechal inspirovat články, které jsou publikovány v různých právnických a
jiných odborných časopisech, zejména potom publikací Bulletin advokacie, který Komora
zveřejňuje na svých webových stránkách. Velkým mým zdrojem informací byly jednotlivé
právní předpisy a jejich komentáře, podle kterých jsem mohl sestavit jednotlivá práva a
povinnosti ve vztahu advokáta a klienta a přínosem pro mě byla jednotlivá kárná
rozhodnutí Komory.
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