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 1.  Úvod 

Moderní lidská společnost nacházející se na počátku 21. století našeho letopočtu skýtá 

mnoho příležitostí (poctivých, méně poctivých a někdy i docela nepoctivých) k zajištění či 

vylepšení živobytí a prospívání lidského jedince i skupin jedinců různým způsobem 

propojených právně (např. právnické osoby mající za své členy dvě a více osob fyzických, 

osoby žijící v řádném manželství..) i fakticky (např. družka se svým druhem, sourozenci 

srostlí k sobě v důsledku vývojové vady – tzv. siamská dvojčata…). V prostředí, kde se každý 

snaží takové příležitosti svým jednáním využít, ať už pro sebe, nebo pro jiné, nutně znovu a o-

pět dochází ke střetu dvou a více těchto jednání, už proto, že úkon jedné osoby v takto 

rozvinutém a ve své podstatě velmi úzce navzájem propojeném lidském společenství může 

ovlivnit a velice často také ovlivňuje život osoby druhé, a to jak co do jeho kvality v daném 

místě a čase, tak i v reálné možnosti využívat zmíněné příležitosti v dobách budoucích. 

Stejným způsobem pak totéž mohou způsobit i jevy na lidské vůli zcela či částečně nezávislé, 

přesto však škodlivé.  

Pro minimalizaci nepřiměřeně negativních dopadů takových situací je k dispozici podrobný 

a v důsledku toho nakonec pro laika značně nepřehledný a složitý systém pravidel, který 

nazýváme právo a který ovlivňuje či dokonce přímo a přesně řídí většinu podstatných aspektů 

lidské činnosti, tudíž jeho alespoň částečná znalost je pro život v rámci zmíněného 

společenství nezbytná.  

Nicméně, už pro řečenou složitost, málokdo se může pyšnit znalostí celého platného práva, 

dokonce ani jedinci v právu institucionálně vzdělaní nemívají svou znalost práva dokonale 

ucelenou, proto často dochází k situacím, kdy se nějaká osoba dostane, ať už jednáním svým, 

či jednáním osob jiných, popřípadě působením jiných vlivů, do područí takových právních 

pravidel, se kterými si sama není schopna efektivně poradit, což ji staví do nezáviděníhodné 

pozice. 

Česká republika (resp. její občané), která jistě jednu z takových moderních lidských 

společností představuje, se v preambuli své základní právní normy, tedy Ústavy České 

republiky,1 hlásí k ideji demokratického právního státu založeného na úctě k lidským právům.  

                                                 
1 Preambule ústavního zákona č. 1/1993 Sb. zní: „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 

v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i 
státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot 
lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností 
vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a 
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Mezi taková lidská práva, která ovšem v samotné Ústavě u nás upravena nejsou, patří i prá-

vo uplatnit svůj nárok u soudu – plyne tak mj. z ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod (dále také „LPS“).2 Z článku 37 odst. 23 téhož dokumentu pak plyne právo 

každého na právní pomoc (tento pojem bude vysvětlen v další kapitole) v řízení před soudy a 

jinými orgány. Ve vyspělých právních řádech, ke kterým se řadí i právní řád České republiky, 

je nejen pro účel naplnění naposledy uvedeného práva zaveden institut jakéhosi pomocníka, 

osoby s těmi odbornými znalostmi, které jiným (v právu laickým) osobám chybí. Takový 

pomocník pak má právo a někdy i povinnost poskytovat zmiňovanou právní pomoc (resp. 

právní služby, jak bude vysvětleno níže). To pochopitelně není pouze výsadou českého 

právního řádu – podobné ustanovení je např. i v Evropské úmluvě o lidských právech a 

základních svobodách v jejím čl. 6 odst. 14 a odst. 3 písm. c,5 pro úplnost je vzhledem ke 

směřování současných ratifikačních procesů týkajících se tzv. Lisabonské smlouvy vhodné 

zmínit i prakticky totéž upravující čl. 47 dosud nezávazné Listiny základních práv Evropské 

Unie,6 která se, proběhne-li zmíněná ratifikace i v České republice úspěšně, stane závaznou.  

V českém právu existuje podobných právněpomocných subjektů z typového hlediska více, 

jejich výčet obsahuje zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále ZoA),7 zdaleka nejčastěji 

                                                                                                                                                         
na základech občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodlání společně 
střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodlání řídit se všemi osvědčenými 
principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České 
republiky“. 

2 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 
pořádku České republiky. Článek 37 odst. 1 zní: „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u 
nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu“. 

3 Čl. 37 odst. 2 zní: „Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné 
správy, a to od počátku řízení.“ 

4 Čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách, která byla ve Sbírce zákonů České 
republiky vyhlášena jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., zní: „Každý má právo na to, aby 
jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným 
zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti  jakéhokoli  trestního  
obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu  
celého  nebo  části  procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo  národní  bezpečnosti  v  demokratické  
společnosti,  nebo když to vyžadují  zájmy  nezletilých  nebo  ochrana soukromého života účastníků anebo,  v  
rozsahu  považovaném  soudem  za  zcela  nezbytný, pokud by, vzhledem  ke  zvláštním  okolnostem, veřejnost 
řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti.“ 

5 Podle čl. 6 odst. 3 písm. c) Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách, která byla ve Sbírce 
zákonů České republiky vyhlášena jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., má každý, kdo je 
obviněn z trestného činu, právo „obhajovat  se  osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo,  pokud 
nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují.“ 

6 Čl. 47 Listiny základních práv EU vyhlášené v úředním věstníku C 303 ze dne 14.12.2007: „Každý, jehož práva a 
svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených tímto článkem právo na účinné 
prostředky nápravy před soudem. Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 
projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno poradit se, 
být obhajován a zastupován. bazplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud 
je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.“ 

7 Právní služby na území České republiky mohou dle § 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, poskytovat advokáti 
včetně advokátů evropských, další osoby, kterým to umožňuje zvláštní zákon (v současnosti jsou to notáři, soudní 
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využívanou skupinou jsou však i z důvodu nejširší možnosti právní pomoc poskytovat 

advokáti a právě na vztah mezi advokátem (nebo-li osobou poskytující právní pomoc) a kli-

entem (osobou právní pomoc hledající) je tato práce zaměřena primárně. Nebude se však 

jednat pouze o nástin vzniku tohoto vztahu, jeho obsahu a jeho zániku, ač je rozbor této 

problematiky hlavním cílem práce, nemalý prostor bude věnován i jak teoretickým, tak 

praktickým aspektům současné české advokacie včetně její právní úpravy a také historické 

genezi advokátní profese. 

                                                                                                                                                         
exekutoři, daňoví poradci a patentoví zástupci) a osoby poskytující právní služby osobě, k níž jsou v pracovním 
vztahu nebo ve služebním poměru, pokud je jejich součástí povinnost poskytovat právní služby. 
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 2.  Právní pomoc a advokacie 

 2.1.  Právní pomoc 

V úvodu práce jsem uvedl pojem „právní pomoc“. Ten je pro účely této práce a pro vztah 

advokáta s klientem, jakož i pro celou advokacii stěžejní, proto by bylo jistě správné, aby zde 

zazněla jeho definice. Obecně vzato, snahy o definici všeho možného jsou s právem 

(respektive s právní vědou) jakožto s oborem snažícím se v mnoha případech o až přílišnou 

akurátnost (zde pro příklad připomínám proslavený a jistě v mnoha ohledech geniální výrok 

klasického starořímského právníka jménem Paulus, který definoval nesoulad verbálního 

projevu osoby s její skutečnou vůlí způsobem, který vedle své formální dokonalosti dodnes 

v českém překladu vyvolává lehký úsměv na rtech: „Kdo říká něco jiného, než chce, neříká 

ani to, co znamenají slova, protože to nechce, ani to, co chce, protože to neříká“.8) spojeny 

jaksi apriorně, nicméně přesto se ne vždy podaří sestavit definici dokonalou a odbornou 

veřejností bezezbytku přijímanou jako věc nehnutelnou a neohrozitelnou, která přetrvá staletí, 

aniž by jakkoli změnila svůj obsah (nebo aniž by jí ten obsah změnil někdo jiný, kdo by se k 

tomu cítil povolán, či by k tomu snad dokonce povolán byl). Bohužel, nežádoucích sporných 

případů, kdy definice byla zákonodárcem nechtěně, ať už z části, nebo zcela, ponechána 

právním vědcům, je celá řada.9 Takový přístup však je jednoznačně z pohledu adresátů 

právních norem nežádoucí a snižuje míru jejich právní jistoty. 

K uspokojivému výkladu obsahu pojmu právní pomoci z hlediska jejího předmětu je nutné 

nejprve vymezit, co jest právní problém, neboť ten je oním předmětem právní pomoci. 

Pokud má někdo problém, musí si s ním nějak poradit, jestliže to nezvládne sám, musí 

vyhledat pomoc zvenčí. Pokud má někdo problém právního charakteru, je jen logické, že 

jediné pádné řešení pro neprávníka (někdy i pro právníka v daném právním odvětví 

nespecializovaného) jest využití odborné pomoci právní.  Ovšem lze vůbec obecně definovat 

                                                 
8 Kincl, J, Urfus, V., Skřejpek. M. Římské právo, Praha: C.H.Beck, 1995, str. 95 
9 Zde se dá pro příklad uvést poněkud rozporuplná legislativní definice pojmu podnikání v obchodním zákoníku 

z roku 1991 (zák. č. 513/1991 Sb.), kdy v § 2 odst. 1 se podnikáním rozumí „soustavná činnost… provozovaná… 

podnikatelem..“. V tomto případě je pojem „podnikatel“ užitý v rámci definice její vadou, kterou odstraňuje až 
výklad chápající podnikatele v odst. 1 jako „osobu“. Hlavním důvodem pro nutnost takového výkladu je totiž 
existence § 2 odst. 2 písm. b) a c) téhož zákona, protože zde je obsažena definice podnikatele, podle níž se 
podnikatelem rozumí „osoba, která podniká..“. Jedná se tedy o tzv. definici kruhovou, která je nepřípustná (bez  
zmíněného krkolomného výkladu z ní totiž není cesty ven). Více k tématu viz Pelikánová, I. Obchodní právo. I. Díl, 
Praha: ASPI, a.s., 2005, str. 187 – 193. 
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takový pojem, jakým je právní problém? Bohužel, na takovou otázku nelze odpovědět kladně. 

Z hlediska všeobecného, chápání pojmu problém může být z pohledu dvou různých osob 

značně rozdílné, je to dáno jejich nestejnou výchozí pozicí – každá z nich může disponovat 

jinou mírou inteligence, jinými znalostmi, jiným sebevědomím… Proto to, co pro jednu bude 

záležitostí čistě rutinní, může pro druhou znamenat patálii rovnající se úkolu rozvázat bájný 

gordický uzel. To samé musí nutně platit i v případě posuzování právního problému – nelze 

generálně určit, které situace si vždy vyžádají odbornou právní pomoc a které nikoli – ostatně 

není ani obvyklé radit se s odborníkem ve všech situacích majících právní význam, ať už 

z důvodů vědomostních, ekonomických, nebo dokonce egoistických, a naopak jsou 

záležitosti, které by se ze subjektivního hlediska osoby, ke které se vztahují, bez pomoci 

odborníka daly absolvovat jen stěží (k tomu je ještě třeba podotknout, že v některých 

případech je dokonce takováto odborná právní pomoc zákonnou podmínkou takového 

absolvování10).  

Z výše uvedeného je více než zřejmé, že právní problém jest pojmem natolik širokým a ne-

příliš pevně uchopitelným, že je nakonec definovatelný jen stěží, a to definicí celkem 

neumělou a povrchní – viz např. definice, o kterou se pokusila královská komise pro právní 

služby ve Velké Británii v roce 1998: Všechny situace, do kterých právo zasahuje, mohou 

vyvolat právní problém, a tudíž potřebu odborné asistence stejně jako všechny nevyřešené 

situace, pro které je právo významné. Ani tato definice stále nedává odpověď na otázku, co 

jest právní problém, jelikož, jak bylo uvedeno, jeho přesnou definici zřejmě není možné 

sestavit. 

Proto není s podivem, že „definičními problémy“ trpí i stěžejní pojem této vědecké práce, 

tedy pojem „právní pomoc“. Právní problém, zmíněný předmět právní pomoci, nyní budeme 

vzhledem jeho nedefinovatelnosti muset ponechat stranou a zaměřme se tedy na jiný způsob 

vymezení právní pomoci, a to na základě povahy činnosti osob, které právní pomoc poskytují. 

Pak můžeme právní pomoc interpretovat tak, že se jedná o odbornou činnost práva znalých 

osob, která zahrnuje odborné právní poradenství jiným osobám a zastupování osob 

v právních záležitostech. Ovšem zde je třeba uvést, že právní pomoc nelze omezit pouze na 

zastupování a poradenství a ani tyto dvě zmíněné oblasti nelze zcela přesvědčivě od sebe 

oddělit. Důvodem jest mimo jiné to, že v celé řadě případů pouhá porada s advokátem (resp. 

s osobou právní pomoc poskytující) nemusí být pro úspěch klienta postačující a může tedy 

advokáta vést k doporučení dalšího postupu, který ovšem bez participace práva znalého 

                                                 
10 Pro příklad lze uvést nutné zastoupení advokátem v případě zastupování před Ústavním a Nejvyšším soudem. 
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odborníka nemá smysl, tudíž advokát (rád) klientovi nabídne rozšíření svých služeb. Stejně 

tak může nastat situace opačná, kdy předchozí zastupování klienta v řízení před soudem 

vyústí v takový výsledek, který si nakonec vyžádá následnou poradu o dalším uspořádání 

klientových záležitostí.  

Vedle těchto problémů vyvstává i další, který představuje soubor činností advokátů a jiných 

osob poskytujících právní pomoc, které nelze subsumovat ani pod oblast zastupování (to má 

více významů – jedná se jak o jednání jménem jiné osoby, tak i o zastoupení účastníků řízení 

před různými orgány), ani pod oblast právního poradenství. Jedná se třeba o případ sepsání 

smlouvy či jiných dokumentů (dopisů, dokumentů o právních úkonech…) advokátem. Ve 

větší šíři se touto problematikou zabývali američtí autoři Quintin Johnstone a Dan Hopson, Jr. 

ve svém díle Lawyers and their work, kde určili dokonce devatenáct úkonů, které vykonávají 

právníci působící v oblasti angloamerické právní kultury.11 Český právník Evžen Tarabrin pak 

dokonce od sebe odděluje poskytování právní pomoci na straně jedné a  zastoupení na základě 

mandátní smlouvy na straně druhé.12 

Přesto však poradenství a zastupování, i přes řečenou nepřesnost, budu nadále odlišovat 

jako základní oblasti činnosti advokátů. Takové rozlišení není neobvyklé ani v zahraniční 

odborné literatuře (např. v německé je advokát jednak Rechtsberater, v překladu právní 

poradce, a jednak Prozessvertreter, v překladu procesní zástupce).13 

                                                 
11 Jedná se o poskytování porad (právních i neprávních), vyjednávání, sepisování právních dokumentů a dopisů, 

zastupování v řízení (včetně přípravy případů), zjišťování skutkových okolností, právní rozbory a studie, návrhy 
právních norem, obchodování s cennými papíry, public relation, příprava podání určených nejrůznějším orgánům a 
institucím, uspořádání záležitostí klientů do souladu s právem, finančnictví, majetková správa, odkazování klientů 
na další typy odborných služeb, advokátovo (právní) stanovisko k výsledkům těchto dalších služeb z jiných oborů, 
osobní podpora kientů, vyřizování záležitostí, které by si klient mohl vyřídit sám, ale dává přednost jejich vyřízení 
někým jiným, vyřízení záležitostí, které jsou pro klienta nepříjemné a konečně obsarávání obchodních záležitostí 
klientů. Převzato z: Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost, I. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str. 3. 
Blíže viz Johnston, Q., Hopson, D. Lawyers and their work, Indianopolis: Bobbs-Merrill, 1967, str. 74. 

12 Autor  rozlišuje formální advokacii v užším smyslu, přičemž zde do obsahu činnosti advokáta  zahrnuje pouze 
udílení právních porad a právní obhajobu a chápe toto jako právní pomoc. Za advokacii ve smyslu širším pak 
považuje takové formální vymezení advokacie, kdy do obsahu činností advokáta  spadá vedle  právní pomoci i 
zastupování klienta na základě mandátní smlouvy. Podrobněji viz Tarabrin, E. Nástin vývoje advokacie v zemích 
Koruny České, Praha, Nakladatelství Jednoty advokátů československých v Praze, 1936, str. 8 – 9. 

13 Podrobněji k výkladu pojmů právní pomoc a právní problém viz Macková, A. Právní pomoc advokátů a její 
dostupnost, I. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str. 1-3. 
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 2.2.  Právní služba 

V českém právním řádu se lze setkat se dvěma pojmy označujícími zřejmě stejnou oblast – 

jedná se v první řadě o právní pomoc14 a v řadě druhé o právní službu. Rozdíl mezi nimi 

z hlediska jazykového jistě je možné najít – služba je v zásadě kategorií ekonomickou a právo 

ji z hlediska definičních snah nechává s pokojem, pojem pomoc pak, jakkoli s tím někteří 

klienti nemusí souhlasit (a mohou mít i pravdu – jeden advokát byl v roce 1998 odsouzen 

kárným senátem kárné komise České advokátní komory k pokutě  25.000,- Kč za „pomoc“ 

klientovi spočívající v tom, že jak ve vztahu ke klientovi, tak ve vztahu k orgánům advokátní 

komory projevoval zcela „laxní přístup“ a přistupoval „bez náležité odpovědnosti k plnění 

základních povinností advokáta“15), zřejmě nejlépe odpovídá podstatě vztahu advokát – 

klient.  

Z pohledu práva, a to jak současného, tak i dřívějšího nelze bezezbytku určit, zda  si sám 

zákonodárce v průběhu věků při tvorbě právních předpisů byl vůbec nějakého rozdílu mezi 

uvedenými dvěma pojmy vědom – zdá se, že pokud byť i na malý okamžik nějaký rozdíl 

pocítil a do svého díla jej promítl, hned  vzápětí při další legislativní práci na tento pocit 

zapomněl či jej snad přímo zavrhl. Samotná česká právní teorie tomuto problému taktéž 

nevěnovala náležitou pozornost. Proto lze dospět k takovému závěru, že vůbec sama existence 

pojmů právní pomoci a právní služby není zřejmě legislativním záměrem, ale spíše výsledkem 

nedbalosti v legislativním procesu.16 

                                                 
14 Zde  je třeba pro úplnost uvést, že vedle významu pojmu právní pomoc doposud vyloženého existuje ještě jiný 

význam, který je výslovně uveden v českém právním řádu – jedná se o mezinárodní právní pomoc justičních orgánů 
ve styku s cizinou podle § 55an. zák. č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním. Vzhledem 
k zaměření této diplomové práce je pro její účely tento význam právní pomoci irelevantní a nebudu se jím blíže 
zabývat. 

15 Rozhodnutí kárného senátu kárné komise České advokátní komory K 229/1998 ze dne 11. 12. 1998. Kárně 
obviněný advokát poté, co převzal zastoupení klienta ve věci náhrady škody, nevěnoval věci dostatečnou pozornost 
a neřídil se pokyny klienta, zejména nepodal žalobu, ač k tomu byl klientem opakovaně vyzýván. V jiné věci témuž 
klientovi, opět přes opakovanou jeho žádost, nedoručil písemné vyhotovení rozsudku a nepodal ani žádné informace 
o stavu věci. Po skončení zastoupení pak nevydal klientovi doklady, o které jej tento žádal a neposkytoval v tomto 
součinnost. K dovršení všeho nakonec nereagoval na opakovanou výzvu České advokátní komory k předložení 
klientského spisu ani na (taktéž opakovanou) výzvu k vyjádření se ke stížnostem klienta. Kárný senát jej uznal 
vinným a rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že v případě popsaného jednání kárně obviněného „jde o závažné 
porušením povinností advokáta, které v očích klientské veřejnosti výrazně snižuje důstojnost advokátního stavu.“ 
Závěrem se snad již dá jen dodat, že kárně obviněný proti danému rozhodnutí podal odvolání, které blíže 
neodůvodnil... Podrobněji viz např. Bulletin advokacie vydávaný Českou advokátní komorou č. 9/1999, str. 59 – 61. 

16 Podrobněji viz Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost, I. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str. 4 – 6. 
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Tak v ústavním pořádku17 se zaručuje právo na právní pomoc18 (čl. 37 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod - viz výše).  

Zákon o advokacii z roku 1990 taktéž použil pojmu právní pomoc a definoval ji, 

v současnosti účinný zákon o advokacii z roku 1996 pak již definuje právní služby, nicméně 

v obou případech se nejedná o definici obecnou, ale pouze o definici výčtem, nadto 

demonstrativním.19 Je ale třeba zdůraznit, že ustanovení současného zákona, které obsahuje 

oba pojmy najednou, ve své starší podobě mohlo naznačovat, že pojem právní pomoc jest 

obecnějším pojmem než právní služba,20 avšak po novelizaci vyvolává dojem přesně opačný, 

tedy větší obecnost pojmu právní služba na úkor pojmu právní pomoc. 

Podobným vývojem prošla i úprava odměňování advokátů: Současný advokátní tarif ve 

svém § 1 hovoří o odměně za „poskytování právních služeb“,21 avšak advokátní tarif časově 

bezprostředně mu předcházející upravoval „odměnu za poskytování právní pomoci“,22 

přičemž oba předpisy evidentně upravují totéž. 

Vzhledem k tomu, že k právní pomoci nejsou oprávněni jen advokáti, nahlédněme i do 

zvláštních předpisů upravujících právní pomoc jako vedlejší činnost osob, jejichž hlavní 

činnost bývá něco jiného. 

V první řadě zmíním oblasti s právem provázané jen úzce – činnost daňových poradců a čin-

nost patentových zástupců. Zákon o daňových poradcích ve svém § 1 písm. a) hovoří o právní 

pomoci, leč spojuje ji spolu s poskytováním finančně ekonomických rad do pojmu daňového 

                                                 
17 Pojem ústavní pořádek byl do právního řádu zaveden čl. 112 úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústavou České republiky, a 

nebyl dále legálně definován. Právní věda jej uchopila následovně: Ústavní pořádek České republiky je neuzavřený 
soubor všech platných ústavních zákonů, jež dohromady tvoří ústavu České republiky v širším smyslu. Podrobněji 
viz Pavlíček, V a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl, část 1., 2. vydání, Praha, Linde Praha, 2008, str. 241 an.  

18 Podle právní vědy se zde právní pomocí rozumí „vůbec právní zastoupení, tzn. právní zastoupení i ve věcech 
občanskoprávních, správněprávních a popř. jiných, ale např. i právní poučení ve smyslu § 5 o. s. ř. či § 183 odst. 2 o. 
s. ř., dohled na správu majetku nezletilého dítěte podle § 182 odst. 2 o. s. ř., ovšem za předpokladu, že je takové 
pomoci zapotřebí v řízení ve smyslu čl. 37 odst. 2.“ Podrobněji viz Pavlíček, V., Hřebejk, J., Knapp, V., Kostečka, J. 
Ústava a ústavní řád České republiky, 2. díl, Praha, Linde Praha 1996, str. 268 an. 

19 § 1 odst. 1 zák. č. 128/1990 Sb. zní: „Právní pomocí je zejména zastupování před soudy a jinými orgány, obhajoba 
v trestních věcech, sepisování listin a udělování právních porad.“  

    § 1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, zní: „Poskytováním  právních  služeb se rozumí zastupování v řízení 
před soudy  a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad,  sepisování  listin, 
zpracovávání právních rozborů a další formy právní  pomoci,  jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. 
Poskytováním právních  služeb  se  rozumí  rovněž  činnost  opatrovníka  pro  řízení ustanoveného  podle  zvláštního  
právního předpisu), je-li vykonávána advokátem.“ 

20 V původním znění byla vynechána současná poslední věta (ta se do zákona dostala až novelou pomocí zák. č. 
205/2005 Sb.) a právní teorie na základě toho soudila, že právní pomoc může být obecnější než právní služba – viz 
např. Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost, I. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str. 5. 

21 § 1 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb 
zní: „Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho  smlouvou s  klientem;  není-li  odměna 
advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.“ 

22 § 1 vyhlášky č. 270/1990 Sb. o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci zní: „ 
Advokát poskytuje právní pomoc za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí ustanoveními této vyhlášky.“ 
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poradenství a dále ji nedefinuje.23 Právní úprava postavení patentových zástupcích jde však 

jinou, daleko horší cestou – ačkoli výše citované ustanovení ZoA kvalifikuje patentové 

zástupce jako subjekty oprávněné k poskytování právních služeb, v zákoně o patentových 

zástupcích není obsažen ani pojem právní služba, ani pojem právní pomoc, místo toho se zde 

dočteme o „službách patentového zástupce“ spočívající v „poskytování odborné pomoci“.24 

Tento přístup dle mého názoru rozhodně nelze označit za příliš šťastný, protože zákonodárce 

by při své činnosti směřující k zavádění nových právních předpisů do právního řádu měl 

především dohlédnout na jejich soulad s předpisy stávajícími, ať už dodržením terminologie 

stávající, nebo komplexní instalací terminologie nové, což však u tohoto zákona neučinil 

dostatečně důsledně. 

Dalším právním předpisem zmiňujícími právní pomoc a pro své účely ji taxativně definující 

je notářský řád.25 JUDr. Miloslav Jindřich v rámci komentáře k notářskému řádu vysvětluje: 

„Právní služby jsou v souladu s právní terminologií v době vzniku notářského  řádu nazývány 

právní pomocí.“26  

Z výše uvedeného (s malým otazníkem u případu patentových zástupců), zejména pak 

z názoru M. Jindřicha, by jistě mohlo plynout,  že pojem právní služba je termín z hlediska 

„právní evoluce“ novější a modernější, v současné době by tedy vlastně měl pojem právní 

pomoc zakořeněný v předpisech z 90. let 20. století postupně nahrazovat. Nicméně tuto teorii 

poněkud neelegantně vyvrací exekuční řád z roku 2001, který se ve svém § 74 odst. 1 písm. 

a)27 zase vrací k pojmu právní pomoc, čímž zmíněnou evoluci opět odsouvá na vedlejší kolej 

a jen potvrzuje výše zmíněnou teorii nedbalosti zákonodárce. Netřeba snad ani připomínat, že 

ohledně právní pomoci poskytované soudními exekutory, narozdíl od případu notářů, právní 

teorie mlčí. 

Shrneme-li tedy dosažené poznatky, nelze sice usuzovat, že zákonodárce nikdy pojmy 

právní pomoc a právní služba nerozlišoval, avšak i přes postupně nastolený trend 

                                                 
23 Podle § 1 písm. a) zák. č. 523/1992 Sb. tento zákon upravuje „poskytování  právní  pomoci  a  finančně 

ekonomických rad ve věcech daní,  odvodů,  poplatků  a jiných plateb, jakož i ve věcech,  které s daněmi přímo 
souvisejí (dále jen „daňové poradenství“)“ 

24 § 1 odst. 2 zák. č. 417/2004 Sb. o patentových zástupcích zní: Službami patentových zástupců se rozumí 
poskytování odborné pomoci fyzickým  a  právnickým  osobám  ve  věcech  týkajících se průmyslového vlastnictví,  
zejména  jejich zastupování před orgány státní správy a v řízení před soudy^1) za podmínek a v rozsahu stanoveném 
zákony o řízení před  soudy,  jakož  i  poskytování  nezávislého  poradenství a dalších služeb souvisejících s 
ochranou průmyslového vlastnictví. 

25 § 3 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti. 
26 Bílek, P., Ddrápal, L., Jindřich, M., Wawerka, K, Notářský řád a řízení o dědictví, Komentář, 3., doplněné a 

přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2005, str. 24. 
27 Podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti může exekutor 

v rámci další činnosti „poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i 
v souvislosti s exekuční činností a další činností.“ 
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převažujícího využívání právní služby na úkor právní pomoci se lze domnívat, že oba pojmy 

jsou v rámci tvorby a přežívání českého právního řádu, s čestnou výjimkou citovaného 

ustanovení ZoA, využívány promiscue a v zásadě není možné mezi nimi na tomto základě 

činit podstatné rozdíly co do jejich podstaty a obsahu. Přesto, jak jsem výše uvedl, budu v této 

práci užívat jazykově obecnějšího a vztahu advokáta a klienta významově bližšího pojmu 

právní pomoc a pojem právní služby budu tedy využívat výhradně tam, kde o ní hovoří zákon.  

 2.3.  Pojem, poslání a principy advokacie 

Snaha o výklad pojmu advokacie není v české ani v zahraniční odborné literatuře ničím 

neobvyklým. Již jednou citovaný československý právník Evžen Tarabrin při ní ve  svém věru 

nadčasovém příspěvku k problému28 rozlišoval advokacii na advokacii materiální a advokacii 

formální.  

V případě materiální advokacie soudil, že ta je „imanentní každé, i nejprimitivnější lidské 

společnosti“ – interpretoval ji jako označení činnosti spočívající v udílení právních rad a po-

naučení a v zastupování zájmů třetích osob před soudem. Advokacii takto chápanou však 

Tarabrin nepovažuje za zvláštní „sociální zjev“ hodný bližšího zkoumání, ať už se jedná o ad-

vokacii provozovanou jako přátelskou úsluhu, nebo o advokacii vykonávanou na základě 

určitého sociálního postavení (tedy o advokacii funkční). Větší relevanci v tomto ohledu 

Tarabrin spatřuje ve funkční advokacii vykonávané určitými osobami jako povolání za 

odměnu. Takovou materiální advokacii Tarabrin označuje jako „advokacii v personálním 

smyslu“ a jí již připisuje status zvláštního sociálního zjevu. 

Je-li v určitém státě vykonávána advokacie v personálním smyslu, je třeba dle Tarabrina  

ještě rozlišit, zda se jedná o advokacii zvláště upravenou právními předpisy (v  takovém 

případě hovoříme o advokacii formální), nebo zda  se  na výkon advokacie použijí předpisy 

obecné upravující jakoukoli speciálně legislativně neupravenou výdělečnou činnost. 

Pro úplnost připomínám, že Tarabrin rozlišoval ještě advokacii v užším a širším smyslu, jak 

bylo již uvedeno výše.29 

                                                 
28 Tarabrin, E. Nástin vývoje advokacie v zemích Koruny České, Praha, Nakladatelství Jednoty advokátů 

československých v Praze, 1936 
29 Tarabrin, E. Nástin vývoje advokacie v zemích Koruny České, Praha, Nakladatelství Jednoty advokátů 

československých v Praze, 1936, str. 8 - 9 
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Britská Law Society přispěla svým pohledem, kdy uvádí, že za příznačné znaky rozvinuté  

advokátní profese lze považovat, jestliže: 

- lze její příslušníky identifikovat podle záznamů v rejstříku, 

- jsou uznávány zvláštní znalosti a dovednosti jejích příslušníků ve zvláštní oblasti, 

ve které je z důvodu veřejného zájmu potřebná ochrana veřejnosti proti 

nekompetentnosti a neznalosti, 

- minimální požadavky na úroveň znalostí přitom stanoví sama profese, 

- je považována za profesi sloužící veřejnému zájmu 

- se příslušníci profese podřizují pravidlům etického chování, které jdou nad rámec 

požadavků stanovených právními normami pro ostatní 

- přijme plnou odpovědnost za své jednání vůči těm, kterým slouží 

- přijme plnou odpovědnost vůči své profesi za zachování její důvěryhodnosti30 

S výjimkou bodu třetího lze toto vymezení vytvořené v právním rámci angloamerické 

právní kultury přijmout i v rámci kontinentálního právního systému (minimální požadavky 

bývají u nás i v Evropě stanoveny zákonem31). 

Další představitelka české právní vědy, která se touto otázkou zabývala blíže, Ilona 

Schelleová, vymezila advokacii velmi podobně jako výše citovaný E. Tarabrin a označila ji 

jako „výkon povolání, jehož obsahem je poskytování právních služeb jiným osobám, což 

ovšem vyžaduje zvláštní kvalifikaci, výkon tohoto povolání je navíc vázán formální 

autorizací“.32 

Budeme-li tedy brát v potaz předchozí výklad o právní pomoci a právní službě, dospějeme 

k závěru, že advokacie v českých podmínkách je profesionálním poskytováním právní pomoci 

za odměnu (ať už hrazenou přímo osobou, které se tato pomoc  poskytuje, nebo státem 

v případě, že si taková osoba nemůže pomoc advokáta sama finančně zajistit – o tom bude 

pojednáno zvlášť) osobou, která k tomu splňuje podmínky dané zákonem. 

Posláním advokacie jako takové je zajistit efektivní možnost (resp. jednu z možností) 

využívání práva na soudní ochranu. Podle odborné literatury je právo na soudní ochranu 

právem směřujícím vůči státu – ten má povinnost vykonávat soudnictví, a to výlučně. 

Nicméně nelze samozřejmě konstruovat takovou jeho podobu, aby jeho obsahem bylo 
                                                 

30 Převzato z Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost, I. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str. 25, 
podrobněji viz Smith and Bailey on the Modern English Legal System, Londýn: Sweet and  Maxwell, 1996, str. 470 
an. 

31 § 5 zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii, ze zahraničí např. úprava slovenská v § 3 zák. č. 586/2003 Z. z. a úprava 
německá v § 4 Spolkového advokátního řádu (Bundesrechtsanwaltsordnung) ve spojení s § 5 an zákona o soudcích 
(Deutsches Richtergesetz) nebo se zákonem o činnosti evropských advokátů v Německu (Gesetz über die Tätigkeit 
europäischer Rechtsanwalte in Deutschland, zkráceně EuRAG). 

32 Schelleová,  I a kol. Organizace soudnictví a právní služby, Key publishing s.r.o., Ostrava 2008, str. 142. 
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oprávnění bez dalšího vydat soudní rozhodnutí v konkrétní podobě, proto je logické, že jeho 

cílem je především to, aby soudní proces byl zahájen předepsaným způsobem a aby 

předepsaným způsobem i proběhl. Skutečnou podstatou práva na soudní ochranu tak je 

povinnost státu zajistit  co nejširší možnost obrátit se na soud.33 

V  čl. 3 odst. 1 Listiny  základních práv a svobod34 je stanovena rovnost všech v mož-

nosti mít a uplatnit svá základní práva a svobody. Vzhledem k tomu, že  právo na  soudní 

ochranu je obsaženo v hlavě páté Listiny základních práv a svobod (již výše citovaný čl. 36 

odst. 1), jedná se taktéž o základní lidské právo a je tedy třeba zajistit rovnost přístupu 

k němu. Jak bylo již zmíněno při výkladu o pojmu právního problému, ne všichni jsou si 

rovni ve znalostech platných a účinných právních předpisů jak z oblasti hmotného, tak i 

procesního práva, proto by těm, kteří v těchto oborech nejsou odborníky, právo na soudní 

ochranu bylo jen málo platné. Je tedy povinností státu zajistit rovný (resp. relativně rovný – 

kvalitativní rozdíly mezi osobami oprávněnými poskytovat právní pomoc existují stejně jako 

rozdíly mezi lidmi působícími v jiných oborech lidské činnosti) přístup k tomuto právu a tudíž 

zajistit, aby i osoba práva neznalá mohla svůj oprávněný nárok u soudu efektivně uplatnit. 

Z tohoto důvodu, pomineme-li možnost poskytování právní pomoci jinými osobami, u 

kterých se však jedná o vedlejší činnost (viz výše), je zákonem zřízena advokacie jakožto 

skupina práva znalých osob, které mohou poskytovat právní pomoc v nejširším měřítku.35 

Pojem advokacie a její poslání v rámci společnosti byly již vyloženy, ale dosud nebylo 

uvedeno, zda vůbec a pokud ano, tak kterými právními principy se advokacie řídí. 

V prvé  řadě je třeba vůbec vymezit pojem právní princip. V odborné literatuře však ohledně 

této otázky neexistuje jednotný konsensus.  

R. Polčák uvádí, že „principy na jedné straně vyvozujeme z fundamentálních hodnot 

chráněných právem, na straně druhé je však můžeme dovodit i z konkrétních tradičních 

právních mechanismů a institutů“. Nejsou konkrétně vyjádřeny, existují tedy ideálně, na 

rozdíl od norem však nemůžeme konstatovat jejich prostou platnost či neplatnost, ale jen 

intenzitu platnosti (upřednostníme-li některý princip, musíme ostatní principy v nejvyšší 

možné míře ochránit, oproti tomu platnost jedné právní normy zásadně vylučuje platnost 

jiné).36 

                                                 
33 Zoulík, F. Soudy a soudnictví, C. H. Beck, Praha 1995, str. 58 - 59 
34 Čl. 3 odst. 1 LPS zní: Základní  práva  a  svobody  se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy,  barvy  pleti,  jazyka, 

víry a náboženství, politického či jiného smýšlení,  národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 
nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

35 § 3 odst. 2 zákona o advokacii zní: „Advokáti jsou oprávněni poskytovat právní služby ve všech věcech.“ 
36 Havránek, J. a kol., Teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň 2008, str. 267 (autorem kapitoly Polčák, R.). 
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J. Boguszak pak právní principy definuje jako „pravidla vysokého stupně obecnosti, která 

mohou být vyjádřena explicitně nebo implicitně v právním řádu“,37 jsou společná minimálně 

určité právní kultuře a která při změnách konkrétních normativních právních aktů obvykle 

neztrácí platnost.38 

J. Prusák také přispěl k definičním snahám: „Právní principy vyjadřuje explicitně buď 

zákon, smlouva anebo právní principy z těchto právních aktů odvozuje prostřednictvím 

interpretace judikatura, právní nauka a komentáře“.39 

Nakonec lze uvést definici E. Ottové, která vycházejíc ze zmíněné Boguszakovy definice 

uvádí, že právní principy jsou „vyjádřením všeobecně uznávaných základních hodnot a idejí, 

na kterých se zakládá právo jako celek či jeho jednotlivé odvětví“.40 

 Principy advokacie mohou tedy být pochopitelně být získány z právních předpisů, avšak 

toto ve světle výše uvedeného nelze v žádném případě brát jako jediný pramen – tyto principy 

se mohou prosazovat i mimo právní řád (např. mohou vycházet z etických pravidel), 

popř.mohou být nad jeho rámec upraveny předpisy stavovskými. V Kodexu chování advokátů 

Evropských společenství,41 resp. v jeho druhé části nazvané Základní principy, je uvedeno 

těchto 7 zásad: 

- nezávislost advokáta 

- důvěra a osobní integrita 

- povinnost k mlčenlivosti 

- respekt k pravidlům ostatních komor a společností 

- neslučitelné  činnosti 

- osobní publicita 

- zájmy klienta 

Vytvořit takový výčet je stejně složité, jako poté získané principy systematicky uspořádat, 

proto jej jistě nelze považovat za vyčerpávající, už proto, že v dalších odborných pojednáních 

o advokacii se jejich autoři na jejích principech ne vždy shodnou. Kupříkladu belgický 

profesor Paul Lemmens jako hlavní principy uvádí nezávislost advokáta (do ní poté řadí 

nezávislost k orgánům veřejné moci, k soudům, ke klientovi a nakonec i k sobě samému – tím 

                                                 
37 Srov. Boguszak, J. Pojetí, druhy a význam právních principů, Právný obzor č. 3/2003, s. 241 - 246 
38 Havránek, J. a kol., Teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň 2008, str. 283 (autorem kapitoly Havránek, J.). 
39 Prusák, J., Právne principy a pramene slovenského práva, Právný obzor č. 3/2003, str. 270 an. 
40 Srv. Ottová, E. Teória práva, 2. vydání, Heuréka, Šamorín 2006, str. 193 - 194 
41 Kodex chování advokátů Evropských společenství (Code of conduct for European lawyers) byl přijat na plenárním 

zasedání CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) dne 28. října 1988 a od té doby byl dvakrát 
novelizován, naposledy 6. prosince 2002). Pro Českou advokacii je předpisem primárním pro mezinárodní činnost 
advokáta v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, český Kodex cti advokátů se zde užije 
pouze subsidiárně, jak plyne z jeho čl. 2 odst. 2.  
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myslí v zásadě to, co je výše uvedeno jako „neslučitelné činnosti“) a odpovědnost advokáta.42 

Český právní vědec Prof. František Zoulík pak zmiňuje do jisté míry odlišný soubor principů: 

- princip výlučnosti advokacie (advokacii ve smyslu úplného poskytování právní 

pomoci nesmí vykonávat nikdo jiný, než advokát, advokacie musí, ač je 

svobodným povoláním, být institucionalizována a regulována právními normami) 

- princip zákazu uplatňování omezení numerus clausus (kdekoli bylo použito, nastal 

nedostatek advokátů a tedy nedostatečné zajištění právní pomoci)  

- princip služby zájmu spravedlnosti 

- princip nezávislosti advokáta 

- princip důvěry 

- princip poctivosti a osobní integrity 

- princip jednání v zájmu klienta 

- princip stanovení výše a způsobu placení honoráře právním předpisem 

- princip povinnosti mlčenlivosti 

- princip zvláštních povinností v soudním řízení (zejm. jeho poctivé vedení a 

zdvořilé chování).43 

Z uvedeného je více, než zřejmé, že ohledně právních principů nepanuje mezi odborníky 

shoda, nicméně  taktéž můžeme konstatovat, že advokacie se právními principy, jakkoli je 

toto křehký termín, dojista řídí. 

                                                 
42 Podrobněji viz Lemmens, P. Nezávislost a odpovědnost advokátů v Belgii, přeložila A. Macková, Bulletin 

advokacie 1995, č. 8, str. 92 – 102. 
43 Zoulík, F. Soudy a soudnictví, C. H. Beck, Praha 1995, str. 65 – 68. 
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 3.  Dějiny advokacie 

Není jistě neobvyklé, aby vědecká práce zabývající se určitým tématem obsahovala i pasáž 

věnovanou historickým souvislostem k tématu se vztahujícím. Úvodem k této problematice se 

hodí poznamenat, že dějiny jako takové lze obecně brát jako vítanou příležitost k poučení, 

protože nám, potomkům a nástupcům generací předchozích, jež ta období, která my 

považujeme za historii, samy zažily, skýtají docela dobrý návod, jak něco udělat co nejlépe, 

anebo varování, že něco se nemá dělat vůbec, či pouze se zvýšenou opatrností. 

Vedle tohoto všeobecného významu dějin je třeba zmínit zvláštní význam dějin právních. 

Celá řada právních institutů se do podoby, ve které je známe v současnosti, vyvíjela od 

dávného starověku a při tomto vývoji byla formována jak samotným testem času, tak 

působením mnoha často nepředvídatelných společenských i jiných faktorů. Je tedy pro 

současnou právní teorii i praxi užitečné alespoň rámcově znát historické základy toho kterého 

právního institutu a brát je pak, není-li to v rozporu se současným pojetím právního státu a se 

zákonnými předpisy, v potaz v případě jeho interpretace.44 

Pro uvedené důvody jsem do této diplomové práce tedy zařadil i část zabývající se historií. 

Není však nezbytné pojmout takto historii celou, zabývat se budu pouze těmi vybranými 

částmi dějin, které jsou pro tuzemský vztah advokáta s jeho klientem a pro advokacii 

vykonávanou na našem území nejpodstatnější, pokusím se tedy alespoň zmínit hlavní 

historická období ovlivňující její vývoj.    

 3.1.  Doba archaických společností 

V časech, kdy českou kotlinou táhla stáda pravěkých mamutů, kdy prakticky všude, kam 

oko pozorovatele dohlédlo, byla pustá divočina a kdy lidé se sdružovali v malých skupinách 

bez pozitivněprávního základu, nemůžeme jistě očekávat počátky institucionalizované právní 

pomoci v podobě uvedené výše (a kdyby třeba i byla, nám se o ní nedochovala ani zmínka).  

                                                 
44 Ústavní soud se například musel vypořádat s absencí úpravy počítání času v ústavním pořádku České republiky. 

Vyšel z předpokladu, že mezi obecně uznávané nepsané právní principy, jako jsou např. princip, dle něhož neznalost 
práva neomlouvá a princip proporcionality, kterým se řeší kolize základních práv a svobod, se bez jakékoli 
pochybnosti řadí pravidla počítání času, která jsou v evropském právním myšlení srozumitelně a smysluplně 
vymezena od dob římských. Podrobněji viz nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 30/1998 Sb. 
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Nicméně, jak se shoduje právní teorie v čele s E. Tarabrinem a jak již bylo uvedeno výše, 

poskytování právní pomoci v materiálním smyslu je vlastní každé, byť i sebeprimitivnější 

společnosti.  

Vymezit období existence archaických společností časově je ovšem značně obtížné, 

vzhledem k podstatě pojmu a k nedostatku dochovaných historických pramenů nelze 

s určitostí prohlásit, kdy na území současné České republiky tato epocha započala a kdy 

skončila. Proto, pouze pro účely této práce, budiž za konec tohoto sledovaného období 

považován vznik prvního trvalého státního útvaru na našem území, který svým obyvatelům 

dal možnost institucionalizovaně vymáhat subjektivní práva, naopak začátkem doby archaic-

kých společností se v tomto kontextu rozumí období existence prvních rozumných lidí 

dnešního typu tvořících společenství natolik vyspělá,  že u nich lze uvažovat o pravidlech 

života nikoli čistě pudových, ale již obyčejových a tedy ne každému příslušníkovi lidského 

rodu nutně důvěrně známých – sám Tarabrin jistě neměl v případě oné „nejprimitivnější 

společnosti“ na mysli společenství tvorů majících svým způsobem života mnohem blíže k říši 

zvířat než k lidské společnosti. 

Pojem archaická společnost (někdy se také používá označení společnost segmentární) je 

pojmem původně sociologickým, který však do této práce z důvodu jeho univerzálnosti a ob-

sažnosti přebírám. V jejím rámci rozlišujeme jednak společnosti lovců a sběračů a jednak 

vývojově pozdější společnosti zemědělců a pastevců. 

V případě lovců a sběračů se tímto rozumí takový typ společnosti, v němž sociální rozdíly 

vyplývají téměř výhradně z věku a pohlaví.45 Jsou to společnosti vyznačující se navzájem 

podobným způsobem života, ale mezi nimiž není užší spojení – jednalo se většinou o malé 

tlupy, segmenty, kmeny, které obvykle nepřesahovaly 30 nebo 40 osob. Základní hodnoty 

společností byly povahy náboženské – zaměřovaly se především na ceremoniální a rituální 

činnosti. 

V případě zemědělců se jedná o skupiny, jejichž hlavní formou obživy je již obdělávání 

půdy, což má za následek usedlejší způsob života ve větších skupinách a taktéž možnost 

hromadit hmotné statky. U pastevců již objevujeme větší nerovnost jak co do majetku, tak co 

do mocenského postavení mezi jednotlivými členy společnosti. Pastevci pohybující se 

nezřídka po velkých územích se již častěji setkávají s jinými lidskými uskupeními, proto se 

věnují obchodu a, jak je pro lidský druh příznačné, také válčení. 

                                                 
45 Nejstarší a nejzkušenější muži, rada starších, mívají obvykle hlavní slovo při zásadnějších rozhodnutích skupiny. 
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Je ovšem třeba zdůraznit fakt, že celá řada archaických společností byla charakteru 

smíšeného, spojujícího znaky všech uvedených typů.46 

Na počátku úvahy o konkrétních možnostech poskytování právní pomoci v podmínkách 

archaických společností je nutno uvést, že tyto společnosti obecně jsou, i přes svůj primitivní 

základ, často svázány velkým množstvím lackdy i úsměvných obyčejových pravidel.47 Celá 

řada jich obvykle vychází z legend a náboženských rituálů – residua takových praktik 

můžeme dodnes vidět u přežívajících primitivních společností žijících v méně rozvinutých 

oblastech světa, případně společností, které se z takto nízkého civilizačního stupně odpoutaly 

relativně nedávno, tudíž si ještě řadu původních tradic zachovaly.48 Tato společenství nám 

ostatně, z důvodu často kritického nedostatku dochovaných pramenů z dob dávno minulých, 

slouží pro „rekonstrukci“ způsobu života lidí na úsvitu dějin a příkladmo je tedy takto využiji 

i já. 

Nicméně je třeba položit si otázku: je možné, aby v takových podmínkách vůbec vznikl 

právní problém, který je pro možnost uplatnění právní pomoci nezbytný? Vzhledem k de-

finičním těžkostem u právního problému pochopitelně nelze generalizovat, ale faktem je, že 

v rámci jedné skupiny (tlupy, kmene, segmentu...) bývala možnost jeho vzniku docela 

efektivně minimalizována často vyžadovanou přítomností všech jejích členů při důležitých 

rituálech,49 čímž se přirozeným způsobem napomáhalo vštěpování právních pravidel do po-

vědomí „veřejnosti“. Jiné to ovšem může být v případě, kdy člen jedné skupiny se přidá, ať už 

                                                 
46 Podrobněji viz Mucha, I Sociologie – základní texty, 3. vydání, Tiskárna a vydavatelství 999, Jesenice u Prahy 

2007, str. 89 – 90.  
47 Obyvatelé severozápadního pobřeží Severní Ameriky, Kwakiutlové a jejich sousedé, praktikovali tzv. potlač. 

Jednalo se o společenské uspořádání připomínající Stroupežnického furianty, v němž „aristokraté“ v rámci systému 
s výraznými hierarchickými rysy museli neustále bránit své postavení a vzájemně se obdarovávat působivými dary. 
Obdržel-li náčelník B od náčelníka A dar, musel jeho dar překonat svým (tzv. soutěživá výměna darů). Každou zimu 
se náčelníci zvali na velkolepé oslavy, na nichž hosté dostá-vali přepychové dary, kromě toho hostitelé ničili cenné 
věci, vyhazovali solené ryby, pálili stany a rohože, za starých časů dokonce házeli do moře otroky, aby stavěli na 
odiv své bohatství. Na slavnosti pořádané na oplátku druhým náčelníkem musel tento překonat svého předchozího 
hostitele zase svými ničitelskými schopnostmi. Náčelník, který si mohl dovolit zničit nejvíce, dosáhl nejvyššího 
postavení v oblastní hierarchii. Podrobněji viz Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie, Portál, Praha 2008, 
str. 224. 

48 Muži u Mundurúcuů (Mundurúcuové žijí v jihovýchodní části povodí Amazonky) ospravedlňují svou moc nad 
ženami odkazem na mýty, jež vyprávějí o tom, jak ovládli posvátné trumpety. Azandové žijící povětšinou v jižním 
Súdánu zase donedávna věřili v čarodějnictví v podobě bezděčné a čistě  duchovní činnosti, která se často projevuje 
v době, kdy nositelka této schopnosti (čarodějka) spí a která se obecně považuje za schopnost jedince přivodit 
druhým lidem neštěstí – proto byly také čarodějky v minulosti v této komunitě rituálně popravovány. Saamové ze 
severní Skandinávie věří, že si lidé v posmrtném životě mohou ponechat vše včetně svých stád – jediným rozdílem 
mezi tímto a posmrtným životem je, že na onom světě je hojnost pastvin. Proto jsou Saamové pohřbíváni ve svém 
oblíbeném oděvu, se svými nástroji a v případech některých společností i se svými oblíbenými otroky. Podrobněji 
viz Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie, Portál, Praha 2008, str.  161, 199, 261, 280. 

49 Příkladem budiž madagaskarské etnikum zvané Merinové  - při rituálu mužské obřízky, čemuž by  v našich 
sociálních podmínkách asi málokdo chtěl být přítomen, je přizvána celá deme, což je převážně endogamní místní 
skupina spjatá s určitým teritoriem. Podrobněji viz Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie, Portál, Praha 
2008, str. 269 – 270. 
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je to z jeho vlastní vůle či z donucení okolnostmi, ke skupině jiné. Předpokládáme-li, že oba 

kmeny se řídí podstatně odlišnými pravidly, může nastat situace, kdy do vnitřně konso-

lidované a „právně vzdělané“ společnosti přijde osoba neznalá místního obyčejového práva. 

V takovém případě by se právní pomoc z oblasti „právního poradenství“ ze strany ostatních 

členů skupiny jistě dala a měla předpokládat. 

Jiným příkladem by pak mohla být situace, kdy dojde v rámci kmene k takové sporné 

situaci, jejíž řešení nelze bez dalšího zjistit ze standardních obyčejových pravidel v kmeni 

užívaných a mezi jeho členy všeobecně známých i zažitých – pak mohou přijít na řadu kon-

zultace s duchovními50 kmene (kteří následně mohou „konzultovat“ božstva, která jsou 

v rámci kmene uctívána51), či rozhodnutí jeho nejváženějších osob (obvykle to, jak bylo 

uvedeno výše, bývají nejstarší členové komunity, popřípadě, pakliže je „ustaven“, její 

vůdce52).  Materiální právní pomoc v takových případech by mohla spočívat jednak v již 

samotném aktu komunikace duchovního s nadpřirozenou mocí (je-li většina pravidel života 

v komunitě ovládána náboženstvím, pak je obyčejové právo dané vyšší mocí a šaman tedy 

sám právo nevykládá, nejedná tedy v pozici soudce, pouze si autentický výklad „poslechne“ 

přímo od „zákonodárce“.), jednak se může jednat, rozhodují-li spor starší kmene, o živelné 

vystoupení jedné osoby ve prospěch jiného člena komunity, který by případným rozhodnutím 

mohl být negativně postižen, což by se dalo jistě považovat za prvopočátky vztahu, z něhož se 

později vyvinul institut právního zastoupení. 

Závěr lze tedy učinit takový, že právní pomoc v její nejstarší, materiální formě, můžeme 

v ojedinělých případech rozpoznat i u archaických společností existujících na samém počátku 

lidských dějin, nicméně zřejmě se nejednalo o právní pomoc pravidelnou a institucio-

nalizovanou, spíše bychom mohli hovořit o právní pomoci materiální „ad hoc“, kdy byla 

vytvořena a poskytnuta jen pro konkrétní případ, v němž jí bylo skutečně třeba. 

 

                                                 
50 Dle T. H. Eriksena první specializované povolání, jež není zaměřeno na produkci potravy a které se vyvinulo 

s postupnou diferenciací společnosti, je kněžské povolání. Šamani, tedy lidé, kteří prostřednictvím transu 
komunikují se světem duchů, existují jako specializovaná profese dokonce i v jinak nediferencovaných 
společnostech. Podrobněji viz Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie, Portál, Praha 2008, str. 259. 

51 S trochou nadsázky by šlo o podobnou situaci, kdy dnešní advokát řešení případného sporného výkladu určité  
právní normy hledá v judikatuře či knižně vydaných komentářích právních vědců. 

52 Dogonové žijící v jihovýchodní oblasti Mali praktikují systém rady starších (příslušníky rady jsou jeden člen 
z každého rodu ve vesnici) s vůdcem zvaným hogon. Ten je předsedajícím, soudcem a zároveň i náboženskou 
autoritou. Súdánští Nuerové mají pro řešení konfliktů zřízen institut neutrálního zprostředkovatele, osoby nazývané 
„náčelník v levhartí kůži“ – pochází obvykle z menšího rodu a proto je považován za neutrálního. O výsledku sporu 
nerozhoduje, pouze nařídí stranám to, co považuje za správnou dohodu – neexistuje však formální systém sankcí, 
který by Nuery nutil jeho rady poslechnout. Podrobněji viz Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie, Portál, 
Praha 2008, str. 203. 
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 3.2.  Starověký Řím 

Počátky poskytování právní pomoci ve formě blížící se formě současné, tedy právní pomoci 

institucionalizované a profesionální, spatřujeme až v období starověké Římské říše. Tento 

úsek lidských dějin se, zejména i vzhledem k jeho takřka tisíciletému trvání, vyznačoval 

řadou zásadních státoprávních i sociálních změn, nicméně římské právo jako takové co do 

svých obecných principů, právních institutů a právní vědy s ním spojené se vyvíjelo 

kontinuálně, do značné míry i nezávisle na „vnějších“ událostech.  

Vývoji advokátního stavu v časech antického Říma bude v této práci poskytnut značný 

prostor, a to navzdory tomu, že Římská říše ani v okamžiku svého největšího územního 

rozmachu do oblasti vyznačené státními hranicemi současné České republiky příliš 

nezasahovala. Tím, co je opravdu podstatné, je totiž mocný vliv římského práva na obsah 

později se tvořících právních řádů zemí středověké Evropy, do jejíhož rámce je třeba počítat 

také zmíněné naše území. 

V počátcích římské republiky byli prvními právníky římští kněží, tzv. pontifikové – tehdejší 

úzká spojitost světských a náboženských složek práva jsouc považována za přirozenou 

vytvořila základ pro již zmíněný tvrdý formalismus a pro silné postavení kněžích i v oblasti 

výkladu práva. 

Pontifikální monopol trval zhruba do poloviny 3. stol. př. n. l., kdy postavení kněžích začalo 

slábnout a nakonec bylo i prolomeno.53 Přesto si však nadále udržovali nezanedbatelný vliv, 

už proto, že se i přes absenci formálního monopolu jednalo prakticky o jediné erudované 

právníky.  

V dalším vývoji je důležité zdůraznit, že, stejně jako v případě pontifiků, i nadále bylo 

poskytování právní pomoci dle tradic bezplatné, z toho plynul ten prostý fakt, že jako formu 

obživy jej nebylo možné vykonávat. Proto bylo právo jako předmět studia a náplň práce 

vyhrazeno pouze úzké skupině majetných občanů, kteří se jím ještě povětšinou nezabývali 

z lásky k jurisprudenci, ale spíše z důvodu společenské nutnosti (znalost práva byla 

předpoklad ke kariérnímu postupu v rámci římských úřadů). Tak se právníky stávají převážně 

příslušníci senátorského stavu a římské nobility. S příchodem období 1. století př. n. l. a blí-

žícím se koncem římské republiky se do mezi právníky začínají prosazovat i příslušníci stavu 

                                                 
53 Roku 254 př. n. l. získal první plebej, Tiberius Coruncanius, titul nejvyššího pontifika – pontifex maximus. Tím bylo 

definitivně završeno období pontifikálního monopolu.    
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jezdeckého, následně i další osoby,54 a tak se postupně vyvíjí na dlouhou dobu 

nejpokročilejší.právnický stav. Od roku 52 n. l. se pak římská advokacie definitivně 

profesionalizuje, když je vydání předpisu Senatus consultum Claudianum zavedena odměna 

advokáta (honorarium) a její maximální hranice. 

V následujícím výkladu se již zaměřím na typy jednotlivých římských právníků. Předem je 

třeba poznamenat, že právnická profese v době po prolomení pontifikálního monopolu a 

nahrazení legisakčního procesu procesem formulovým byla velmi silně ovlivněna stále 

silnější participací řečníků na zastupování osob v soudních řízeních. Profese právnická a 

řečnická byly do značné míry spjaty – právník bez řečnické přípravy měl jen malou naději na 

úspěch, stejně tak se ale rétor, byť sebeschopnější, neobešel bez alespoň základních znalostí 

soukromého práva. Největší vliv na řečnictví ve starém Římě měla řecká řečnická škola. 

Vycházela z učení sofistického, podle kterého je třeba dosáhnout vítězství za každou cenu – 

podle potřeby tedy takoví řečníci kladli důraz zejména na jazykovou interpretaci, 

přirozenoprávní interpretaci nebo vůbec na volný výklad, který by nejvíce prospěl vedení 

případu.55 

Právníci v období Římské říše byli označováni různě a různá byla i náplň jejich práce. Tu 

nejlépe charakterizuje dělení, které již za Římské republiky vytvořil Marcus Tullius Cicero a 

které ze všech jiných podobných pokusů přetrvalo nejdéle, nalezlo nejširší uplatnění a je tedy 

proto pro účely této práce nejpříhodnější. Cicero rozdělil činnost římských právníků do tří 

skupin, které nazval agere, cavere a respondere. 

Agere 

Latinský termín „agere“ v překladu znamená  žalovat, jednat. Původně takto bylo 

označováno udílení právních rad zejména ve věcech týkajících se formální stránky vedení 

soudního procesu – to bylo velmi potřebné v době, kdy se před soudem vedlo tzv. legisakční 

řízení, které bylo svázáno tvrdými formalistickými požadavky, tudíž úspěšné uplatnění 

hmotněprávního nároku vyžadovalo přesnou znalost procesních postupů a tak často i pomoc 

odborníka touto znalostí oplývajícího.  

Legisakční řízení se používalo do poloviny 2. století před naším letopočtem, kdy bylo 

nahrazeno méně formálním procesem formulovým a díky tomu se činnost právníků 

specializujících se na „agere“ přiblížila dnešnímu pojetí výkonu advokacie – vzhledem 

                                                 
54 Podrobněji viz Bělovský, P. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě, Karolinum, Praha 2005, str. 15 -  18, 

20 – 24. 
55 Podrobněji viz Bělovský, P. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě, Karolinum, Praha 2005, str. 25 – 26, 

32 – 34. 
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k tomu, že již nebylo potřeba zaměřovat se v hlavní míře na formalismus soudního řízení a do 

popředí tedy vystoupila nutnost vyřešení i jiných právních a skutkových otázek, právníci již 

radili klientovi nejen v tom, jak si na soudě počínat, ale již jej i sami zastupovali při přelíčení 

v roli obhájců. 

Prvním a pro naše účely nejdůležitějším označením právníka je advocatus. Tento pojem 

nejspíše vznikl z latinského ad vocare – přivolávat (na pomoc) – advocatus (přivolaný) byl 

původně pater familias,56 který měl přijít na pomoc příteli či klientovi57 v případě soudního 

řízení. Historickým předchůdcem byl vztah patronátní,58 a to především v podobě zvané ius 

appplicationis, tedy vztah mezi patronem a jeho klientem. Patronus měl za povinnost 

vystupovat veřejně v klientův prospěch, obvykle se jednalo o osobu výše společensky 

postavenou, nebylo tudíž nutné, aby patronus měl pro tyto účely právnické vzdělání, mnohdy 

stačilo, aby klientovi veřejně vyjádřil podporu. Původně se v případě patronů jednalo téměř 

výhradně o pontifiky, osoby s velkým společenským vlivem – proto se také chudší římští 

občané ucházeli o jejich přízeň. 

Advocatus měl v počátcích vývoje této funkce za úkol pouze soudci přednést skutkovou 

podstatu případu (casus dicere – záhy se tedy vyvinulo synonymní označení „causidicus“). 

Počátky advokátního stavu jsou tedy spjaty spíše s laickým prvkem, ale spojení patronátního 

vztahu s osobou pontifika mělo za následek, že advokáti již vynikali znalostmi práva.  

Nelze však v žádném případě činnost advokáta ztotožňovat pouze s činnosti agere – to byla 

činnost nespecializovaných římských právníků (iurisprudence), až později, kdy se začalo 

prosazovat řečnictví a činnost agere se začala od činnosti respondere oddělovat, přísluší 

označení advokát těm osobám, které se věnovaly převážně zastupování u soudu. Jak již bylo 

                                                 
56 Pater familias byl otec rodiny – v římském pojetí rodiny se jednalo o osobu mužského pohlaví, která v rodině měla 

nejvyšší moc, avšak také odpovídala za všechny ostatní členy rodiny – srv. Kincl, J, Urfus, V., Skřejpek. M. Římské 
právo, Praha: C.H.Beck, 1995, str. 132 – 152. 

57 Klienta v pojetí římském je třeba lišit od klienta v podání dnešním, kdy se jedná v podstatě o zákazníka. V Římě 
doby antické se jednalo o osobu, která je ve vztahu s osobou patrona – v zásadě se v případě klienta jednalo o 
původně svobodného plebeje, kterému některý z patricijů propůjčil pozemek jako precarium (tzv. výprosa – jeden 
odevzdá druhému věc do bezplatného užívání s tím, že si jí může kdykoli vyžádat zpět) a který se tedy dal pod jeho 
ochranu (tento právní vztah vzniklý z fides se nazýval ius applicationis), z čehož oběma vznikly povinnosti – pro 
klienta vojenská, pracovní, pečovatelská apod., pro patrona pomáhat klientovi, chránit ho, zastupovat ho před 
soudem. Pro úplnost je třeba dodat, že slovo klient mělo ještě dva další významy. Klientem byl i cizinec žijící 
v Římě pod ochranou některé z patricijských rodin a v pozdějších dobách venkovská a městská chudina společensky 
závislá na římských boháčích, kterým za hmotné výhody ochotně dávala hlasy ve volbách. Podrobněji viz Bartošek, 
M. Encyklopedie římského práva, Panorama, Praha 1981, str. 103. 

58 Patronátní vztah byl v rámci římského práva velice širokým pojmem. V první a nejstarší podobě se jednalo o vztah 
mezi patronem a klientem, jak byl již popsán (ius applicationis), dále ovšem byl patronem pán propuštěného otroka, 
zde se vztah nazýval ius patronatus a obsahoval vzájemnou povinnost vyživovací, povinnost propuštěnce poskytovat 
patronovi různá plnění a úsluhy a též později i povinnost patrona propuštěnce chránit. Rozlišováni byli i patronus 
causae (pr. zástupce a obhájce strany před soudem – de facto advocatus), patronus municipii (čestný ochránce 
města, chránil jeho zájmy) a patronus provinciae (totéž, ale v případě provincie). Podrobněji viz Bartošek, M. 
Encyklopedie římského práva, Panorama, Praha 1981, str. 188, 248. 
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uvedeno, slovem advocatus nebyli označováni jen právníci a specializovaní soudní řečníci 

ovládající soudní přednes a argumentaci, ale i osoby, které klientovi pomáhaly vahou své 

osobnosti a autority. Proto lze shrnout, že činnost agere se stala historickým základem pro 

další vývojové podoby zastupování u soudu, které dnes můžeme nazývat advokacií. 

V období principátu pak pojem advocatus dostal i formální náplň. Podle definice uvedené v 

Digestech59 a pocházející z období principátu z pera právníka Ulpiana je advokátem „..každý, 

kdo se jakkoli přičiní o projednávání případu. Avšak za advokáty nepovažujeme ty, kteří 

obyčejně získávají odměnu za sepisování právních listin, aniž by se sami účastnili řízení.“ 

Tato definice je tedy značně široká a zahrnuje nejen procesní zástupce, nazýváme ji tedy 

vymezením advokáta ve smyslu širším. Advokátem v užším smyslu je pak zkušený řečník, 

který se ujímá jen vnější stránky zastupování svého klienta.60 

Dalším označením římského právníka byl orathor, popř. rethor (řečníci). Jak již bylo 

uvedeno, signifikantní vliv řečnictví do značné míry udával směr dalšímu vývoji advokacie – 

řečnictví nabylo v soudních procesech takové váhy, že nakonec pojem řečník začal být v 

období principátu s pojmy advocatus, patronus i causidicus používán promiscue – začaly se 

tedy profilovat dvě velké skupiny římských právníků – jednak skupina advocati a jednak 

skupina iurisconsulti.61 

Poloprofesionální formou můžeme nazvat následující instituty právních a procesních 

zástupců. Šlo o případ zastupování, kde se setkávaly znaky proces-něprávního zastoupení62 a 

soudní obhajoby.  

Prvním představitelem byl defensor. Tento pojem je odvozen ze latinského výrazu 

defendere – obhajovat – a znamená obecný termín pro obhájce u soudu. Narozdíl od 

procuratora, defensor nebyl obdařen legální definicí, nicméně odlišnost od procuratora je 

zřejmá, neboť jednomu zástupci bylo dovoleno vystupovat ve prospěch jedné osoby souběžně 

jako defensor i jako procurator. Narozdíl od advocata může defensor vystupovat jako defensor 

in absentis – v případě nepřítomnosti mandanta, a to jak v řízení civilním, tak trestním. 

                                                 
59 Digesta seu Pandectae, jedná se o monumentální sbírku starého římského práva, převážně soukromého, pořízenou 

kodifikační komisí, na kterou dozíral byzantský císař Justinián. Byla vydána r. 533 a obsahuje uspořádaný soubor 
pro kodifikátory relevantních textů římského práva z období římské republiky, principátu i dominátu. Blíže viz 
Kincl, J, Urfus, V., Skřejpek. M. Římské právo, Praha: C.H.Beck, 1995, str. 44 – 48. 

60 Podrobněji k výkladu o činnosti agere a k pojmu advocatus viz P. Bělovský, Advokacie a jurisprudence ve 
starověkém Římě, Karolinum, Praha 2005, str. 13 – 14, 47 – 52, 67. 

61 Srv. Bělovský, P. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě, Karolinum, Praha 2005, str. 53 – 64. 
62 Šlo o obligačněprávní vztah – římský institut zastoupení (pojímaný spíše jako náhradnictví) byl první formou právní 

pomoci založenou na obligačním vztahu. Podstatným rozdílem oproti advokátům bylo, že na základě tohoto 
obligačněprávního vztahu založeného mandátní smlouvou mohl zpočátku procesní zástupce u soudu zastupovat jen 
osobu nepřítomnou (např. kvůli nemoci). Později se však tito zástupci u soudu objevovali i za přítomnosti mandanta 
a zaujali tak roli podobnou jako advokát. 
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Cognitor  byl zvláštním druhem obhájce, v římskoprávních pramenech již byl definován.63 

Spadá do rámce Ulpianova vymezení pojmu advokát (advokát v širším smyslu). Narozdíl od 

advokátů však vykonával pro svého klienta (dominus) širší rozsah služeb – byli zmocněni 

činit za něj všechny právní úkony v určité oblasti. Oproti prokurátorovi však bylo rozpětí 

činnosti užší, narozdíl od něho pak také musel být ustaveen pomocí speciální soudní formule 

(datio cognitoris). 

Procurator měl s cognitorem mnoho společného, ale, na rozdíl od něho, mohl i vystupovat 

jako všeobecný zástupce (omnium rerum), nejen jako zástupce procesní. Jeho dosazení se 

obešlo bez jakýchkoli formalit a dokonce stačilo, aby se prokurátor případu ujal ex bonae 

fidei.  Podstatnou odlišností oproti advokátovi byla nemožnost ustavit prokurátora pro žalobu 

ve věci veřejného zájmu, což je přesným opakem dnešního chápání pojmu a institutu 

prokurátora.64 

Cavere 

V životě jistě obecně platí, že než problémy řešit až ve chvíli, kdy nastanou, lepší je 

rozhodně problémy vůbec nevytvářet. Právníci, kteří činnost spadající do Ciceronovy skupiny 

„cavere“ (vyvarovat se) momentálně vykonávali, popřípadě se na ní přímo specializovali, 

pomáhali předcházet právním sporům, tj. jednalo se o činnost, při níž právníci tazatelům 

radili, jaká pravidla je třeba  dodržet a jaké náležitosti opatřit k platnému provedení právního 

úkonu, při němž právník nezřídka i sám asistoval. V době legisakčního procesu se tato složka 

právnické činnosti často prolínala se skupinou „agere“. Se zavedením méně formálního 

soudního procesu v polovině 2. století př.n.l. se tato složka činnosti dostává do pozadí a stává 

se tak spíše vedlejší činnosti římských právníků (a některých neprávníků).65 

Respondere 

Oblast „respondere“ (odpovídat) zahrnovala poskytování veřejného právního poradenství 

velmi širokého významu. Jednalo se jak o rady formální (zejména v době legisakčního řízení), 

tak o rady neformální, obsahově se pak tyto rady zejména týkaly interpretace sporných  

právních ustanovení, popř. šlo o zaujetí odborného právního stanoviska ke konkrétní sporné 

otázce. Takové rady, nazývané responsa, nebyly sice oficiálním pramenem práva, nicméně 

soudci se  od nich většinou neodklonili a respektovali je,  za principátu se pak responsa 

                                                 
63 Definice kognitora v Theodosianově kodexu zněla: Kognitor je ten, kdo bez mandátu jeho záležitost osobně 

přítomný u soudce předloží. 
64 Podrobněji viz Bělovský, P. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě, Karolinum, Praha 2005 str. 65 – 70. 
65 Podrobněji viz Bělovský, P. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě, Karolinum, Praha 2005, str. 14. 
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určitých vybraných římských právníků stala pro soudy závazná. Respondere obvykle 

představovalo hlavní činnost římských právníků z oblasti iurisprudence.66 

Shrneme-li význam římského pojetí advokacie a vůbec právnického stavu pro pojetí dnešní, 

lze dojít k závěru, že římské právo díky své bohatosti a relativně kontinuálnímu vývoji 

položilo velmi pevné základy pro současné pojetí advokátní profese, včetně samotného 

zavedení pojmu advokát, ačkoli tak, jak byl chápán v době římské, byl jeho obsah 

současnému pojetí advokacie poměrně vzdálen. Celá řada principů vzniklých v době 

starořímské přetrvalo dodnes a užívá sse jak u nás, tak i v zahraničních právních úpravách. 

 3.3.  Středověk v českých zemích 

Středověk je vymezován různě. Většinou se tak pro zjednodušení označuje tisíciletí, které 

uplynulo od roku 500 do roku 1500, ale jedná se vskutku pouze o nepřesný kompromis, 

ostatně stejně jako jakékoli další pokusy o periodizaci – za počátek středověku se totiž 

považuje buď rok 380, kdy se křesťanství stalo státním náboženstvím římské říše, nebo zánik 

říše západořímské v roce 476, nebo uzavření filozofické akademie v Athénách (popř. založení 

kláštera Montecassino Benediktem z Nursie) v roce 529, za konec období středověku pak 

historici uznávají jak rok 1453 (dobytí Cařihradu Turky), tak rok 1492 („objevení“ Ameriky) 

a rok 1517 (počátek náboženské reformace v Německu).67 Pro účely této práce jsem se 

rozhodl použít vymezení nejčastější a v našich končinách asi i nejobvyklejší – počátkem 

středověku budiž tedy rok 476, jeho koncem rok 1492. 

Po pádu římské říše započalo v „uvolněné“ Evropě, postupně obsazované germánskými a ji-

nými kmeny v rámci stěhování národů, jednak období středověké, jednak, a to je pro účely 

této práce důležitější, všeobecný úpadek práva a společnosti. Zatímco ve společnosti antické 

byla vzdělanost a gramotnost většiny obyvatelstva samozřejmostí, spolu s  jejím koncem, 

s pochopitelnou výhradou určitého období, kdy ještě přetrvávala antická kultura v oblastech, 

kde žilo obyvatelstvo nové vedle obyvatelstva původního, římského, stupňuje se již za 

posledních dob římské říše počínající pozvolná vulgarizace práva a taktéž stále více lidí se 

stává negramotnými. V tomto podhoubí se právu jako takovému (a o formální úpravě 

                                                 
66 Podrobněji viz Bělovský, P. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě, Karolinum, Praha 2005, str. 13. 
67 Märtlová, C. 101 nejdůležitějších otázek – středověk, TeMi CZ, Velké Bílovice 2007, str. 11 
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advokacie to platí dvojnásob) nedaří, o uznávané a kvalifikované iurisprudenci si pak lze jen 

vyprávět.68 Na území českých zemí, které na počátku středověku nebyly nikterak rozvinutým 

územím, natož pak státním útvarem,69 tak je právní pomoc poskytována výhradně ve formě 

materiální. Přesto se dá, zejména později, hovořit o silném vlivu práva římského. 

V prvním období existence českého státu (13. – 16. stol.) hovoříme o pluralismu právních 

řádů, protože na území Zemí Koruny  České platilo jednak právo zemské (právo převážně 

obyčejové a precedenční), jednak právo městské (původně vlastně právo cizinecké přinesené 

německými přistěhovalci – rozlišujeme právo norimberské a právo magdeburské) a jednak 

právo kanonické. Přesto se dá říci, že až do období novověku neexistovala formální úprava 

advokacie a tedy jednalo se o pouhý Tarabrinův „sociální zjev“.70 

První dochovaná zmínka o pojmu advocatus je však z doby dřívější – nalezneme ji už 

v dochované Listině Konráda III. z roku 1144 týkající se navrácení hradu Podivín do dobrých 

rukou olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Zde mezi svědky uvedený „Fridericus advo-

catus Ratisponensis“ však ve skutečnosti k advokacii dnešního typu měl hodně daleko. 

Středověká latina, narozdíl od latiny klasické, totiž pod pojem advocatus subsumovala i 

úředníky se soudní a správní pravomocí a v tomto případě se tedy jednalo o řezenského 

fojta.71 

Další zmínky o advokátech jsou k nalezení až v pramenech ze 13. století. Confirmacio 

diplomatis de civitate Nova villa (Unišov) condita Přemysla Otakara I. z r. 1223 uvádí v čl. 6. 

„Theodorico advocato“ (opět se jednalo o fojta72). Diplomatář moravský nás vede k myšlence, 

že strany již tehdy vystupovaly před soudem v doprovodu osob, které měly za úkol na-

pomáhat při ochraně jejich zájmů. Nicméně toto nelze brát za dostatečný důkaz o existenci 

advokacie ve středověku. Ten nepřichází ani s nařízením De officio officialatus Prag. et 

servitoribus officii arcibiskupa Arnošta z roku 1356. To vedle zřízení biskupského soudu 

(konzistoře) zavádí pravděpodobně první formální úpravu advokacie na území Zemí Koruny 

České, leč bylo to pouze v rámci práva kanonického. Advokáti nebo prokurátoři podle tohoto 

                                                 
68 Podrobněji viz Kolektiv autorů Právnické fakulty UK, Dějiny evropského kontinentálního práva, 2.. vydání, Linde, 

Praha 2004, str. 93 – 94, 114 – 128. 
69 První doložený státní útvar na našem území představuje Velkomoravská říše vzniknuvší koncem 8. stol. Starší 

útvar, říši Sámovu z pol. 7. stol. považujeme spíše za dočasné sjednocení slovanských kmenů proti nájezdům 
kočovných Avarů. Blíže viz Malý, K. a kol., Dějiny českého a československého práva do r. 1945, 3. vydání, Linde, 
Praha 2003, str. 23. 

70 Podrobněji viz Tarabrin, E. Nástin vývoje advokacie v zemích Koruny České, Praha, Nakladatelství Jednoty 
advokátů československých v Praze, 1936, str. 9 - 13 

71 Podrobněji viz Balík, S. Advokacie včera a dnes, Aleš Čeněk, Dobrá voda u Pelhřimova 2000, str. 7 – 9. 
72 Viz také Bláhová, M. „Advocatus“ v přemyslovských Čechách, Bulletin advokacie 9/2006, str. 60. 
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předpisu, chtěli-li zastupovat před uvedeným soudem, museli složit zvláštní zkoušku, být 

zapsáni do matriky a složit přísahu. 

V rámci práva domácího lze říci, že advokacie jako povolání (nikoli ve formální úpravě) 

vznikla až ve 14. století jako důsledek její potřebnosti a taktéž pod vlivem příkladu práva 

kanonického.73 

Skutečnými advokáty v rámci práva zemského v době středověké, jak tedy plyne mj. 

z právní knihy74 dlouholetého zemského sudího Ondřeje z Dubé nazvané „Práva zemská 

česká“ ze 14. století, byli řečníci. Jednalo se o osoby, které mohly u soudu vystupovat za 

přítomnosti strany, kterou zastupovaly (narozdíl od poručníků, kteří připadali v úvahu jen 

v případě její nepřítomnosti), přičemž obhajovaný musel projevy řečníka schválit.75 

Vzhledem k tomu, že úprava soudního procesu trpěla pravidly přísně formalistickými, byla 

znalost formulací, stejně jako ve starém Římě v době legisakčního procesu, opět nezbytnou 

podmínkou k uplatnění nároku, a to zejména při přísahách, při nichž bylo nezbytné přesně 

formulovat předmět žaloby. Proto byla většinou nutná pomoc řečníka, který měl za úkol 

klienta poučit o procesním postupu, aby případnou chybou klient spor neprohrál. Řečník však 

nebyl zplnomocněncem, nemohl sám bez dalšího provádět procesní úkony – všechny jeho 

projevy podléhaly schválení strany, které sloužil. 

Okolo roku 1408 byly nálezem zemského soudu položeny základy advokátního přímusu, 

když byla vyslovena zásada, že žádá-li strana řečníka, má jí být dán, a není-li to možné, nemá 

strana takovým „zmatkem ztratiti“.76 

V právní knize Práva zemská česká budeme ale, stejně jako v dalších středověkých 

pramenech, jakoukoli formální úpravu advokacie hledat marně, obsahuje pouze ustanovení 

procesního charakteru.77 

Starší prameny zmiňují ještě další institut osoby poskytující právní pomoc, a to tzv. „pána 

z lavic“. Nejednalo se o zástupce v pravém slova smyslu, protože za stranu žádné úkony 

neprováděl. Ve skutečnosti šlo o člena soudcovského sboru, který stranu měl obeznámit 

s procesními formalitami – soud musel na žádost strany takového pomocníka poskytnout. 

                                                 
73 Tarabrin, E. Nástin vývoje advokacie v zemích Koruny České, Praha, Nakladatelství Jednoty advokátů 

československých v Praze, 1936, str. 12 – 13. 
74 Právní knihy byly soukromými sepsáními obyčejového práva – nejednalo se  o právní předpis obdařený silou 

zákona, ale soudy se na ně přesto odvolávaly ve svých nálezech. Blíže viz Malý, K. a kol., Dějiny českého a 
československého práva do r. 1945, 3. vydání, Linde, Praha 2003, str. 96 - 97. 

75 Srv. Dějiny právnického stavu a právnických profesí, 2. vydání, Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta 
1999, str. 101 - 102 (autorem kapitoly Kindl, V.). 

76 „...jest nalezeno, ktož by řečníka neměl přěd pány neb přěd úředníky a prosil, aby jemu byl dán, že jemu má dán 
býti. Pakli by řečníka nikoli nemohl mieti, ale sám otpoviedaje nemá zmatkem ztratiti, než vždy na pániech nebo na 
úřadu má řečníka prositi prvé.“ 

77 Podrobněji viz Balík, S. Advokacie včera a dnes, Aleš Čeněk, Dobrá voda u Pelhřimova 2000, str. 10 – 11. 
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Dalším významným představitelem českého právnického stavu doby středověké je Viktorín 

Kornel ze Všehrd. Tento vzdělaný právník ve svém díle O právích země České knihy 

devatery ukazuje svoji nechuť k řečníkům,78 kteří své povolání provozují bez jakékoli 

právnické erudice a k tomu za odměnu.79 Nadto poukazuje na fakt, který nám ve své podstatě 

nepřímo dokládá, proč v tehdejší době neexistovala v rámci zemského práva nikterak široká 

právní úprava advokátského povolání – strana u soudu totiž neměla bez dalšího povinnost být 

zastoupena řečníkem. Viktorín Kornel ze Všehrd to dokonce kvitoval s potěšením a vy-

zdvihoval toto pojetí oproti právům cizozemským.80 

Jak již bylo uvedeno, v tomto dějinném období se  prosazuje i právo městské – to jsouc pod 

vlivem práva římsko-kanonického obsahovalo institut řečníka prakticky od počátku. Výslovně 

tento institut zmiňuje kodifikace horního práva Ius regale montanorum původně určená pro 

Kutnou Horu, ale dříve jej začala používat Jihlava. Autorem byl Gozzius z Orvieta a zákoník 

věnuje advokátskému povolání celých 8 paragrafů.81 

 

Do konce středověku v jeho výše stanoveném časovém vymezení již žádný podstatný pohyb 

v rámci stavu advokátního a řečnického nenastal, sluší se snad jen dodat, že ve středověku 

bylo možno mluvit o univerzitním vzdělání v oblasti práva až asi v 50. letech 14. století, kdy 

lze předpokládat zakončení studia prvních posluchačů na pražské právnické fakultě Karlova 

studia generale.82 Novověk v českých dějinách však již na poli advokacie přinesl daleko 

pestřejší vývoj. 

 3.4.  Novověk v českých zemích 

Epochu novověku můžeme vymezit jako časovou periodu počínající tam, kde středověk 

skončil (jak bylo výše uvedeno, pro účely této práce se jedná o konec 15. století, resp. rok 

                                                 
78 „Nebezpečná věc jest tulmači a tomu, ktož jazyk svój za penieze, za dary nebo za jiné kořisti prodává, v ruce 

upadnúti. Užitečněje jest každému pohnanému, aby svůj při sám pověděl, jakž umie a jakž móže, jist jsa, že súdce 
ne samo mluvenie, jakkoli vtipně složené, než próvody, dóvody, obrany, vývody súdie.“ 

79 Podrobněji viz Balík, S. Advokacie včera a dnes, Aleš Čeněk, Dobrá voda u Pelhřimova 2000, str. 12 – 14. 
80 Podrobněji viz Tarabrin, E. Nástin vývoje advokacie v zemích Koruny České, Praha, Nakladatelství Jednoty 

advokátů československých v Praze, 1936, str. 13 – 14. 
81 Podrobněji viz Tarabrin, E. Nástin vývoje advokacie v zemích Koruny České, Praha, Nakladatelství Jednoty 

advokátů československých v Praze, 1936, str. 12; viz také Balík, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, 
Západočeská univerzita v Plzni, 1998, str. 18. 

82 Dějiny právnického stavu a právnických profesí, 2. vydání, Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta 1999, 
str. 85 (autorem kapitoly Kindl, V.). 
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1492) a končící začátkem století 20 (někteří autoři přitom do novověku řadí i období 2. 

světové války83). Pro účely této práce budiž koncem novověku v českých zemích vznik 

samostatné republiky Československé v roce 1918, odkdy počítáme tzv. moderní dobu, která 

trvá do dnešních dnů. 

První osobou, kterou v tomto dějinném kontextu je třeba zmínit, je mistr Pavel Kristián 

z Koldína, vzdělaný právník, který do svého zákoníku nazvaného prozaicky Práva městská 

království Českého a markrabství Moravského zařadil množství ustanovení upravujících i 

dnes obvyklá pravidla činnosti advokátů (v tehdejší terminologii se samozřejmě ještě stále 

jednalo o řečníky).   

Zákoník byl vydán v roce 1579 (v roce 1580 byl apelačním soudem prohlášen  za závazný 

pro soudní praxi) a obsahoval například definici řečníka, kterého vymezil jako osobu, která za 

odměnu před soudem mluví za jiného a vede cizí při.84 Není bez zajímavosti, že Koldín od 

řečníků odlišoval ty, kteří u soudu takto zastupují své přátele, vdovy, sirotky a chudé lidi 

nikoli za úplatu, ale „z dobrého přátelství, z milosti a z lásky“. Ty neoznačoval jako řečníky, 

ale jako „dobré přátele, zástupce a ochránce potřebných lidí“ a dodal, že je císařské právo 

„velice vychvaluje“.85 Taktéž se hodí poznamenat, že Koldín kladl na řečníky požadavky 

stran jejich morálního přístupu k celé věci – řečník má být dobrým mužem se zachovalou ctí, 

aby se mohl „upřímně lidí v jich spravedlnostech zastávat“.86 Nadto Koldín zakazoval, aby 

řečník byl na věci nějak zainteresován, popř. aby se na vedení případu dohodl s řečníkem 

protistrany (strany odporné).87 Zaveden je i základ pozdější povinnosti mlčenlivosti advokáta, 

kdy řečník (i jiná osoba), pakliže mu jednou stranou byly svěřeny podrobnosti případu, 

nemůže se již stát řečníkem protistrany ani jí „po straně raditi“.88 Nakonec je třeba uvést, že 

Koldín upravil i paušální odměnu řečníka za vyhraný spor, přičemž se ovšem nebránilo tomu, 

                                                 
83 Dorazil, O. Světové dějiny v kostce, přepracované a  doplněné vydání, Papyrus a Jeva, Praha 1995, str. 197 – 228). 
84 „Prokurátor  aneb řečník jest osoba, kteráž před saudem pořádným od lidí z jistého úplatku aneb mzdy mluví a pře 

cizí vede.“ 
85 „Ti, ježto od přátel svých, od vdov, sirotkův, od lidí sprostných, chudých a nuzných, a v tomto světě opuštěných, 

z dobrého přátelství, z milosti a z lásky pře vedau, neslovau řečníci, ale dobří přátelé, a zástupci i ochráncové lidí 
potřebných. A takové práva císařská velice vychvalují. 

86 „Má pak býti řečník muž dobrý a na své poctivosti zachovalý, tak aby upřímně lidi v jich spravedlnostech zastával, 
a ne aby je prodával. Také i proto, neboť práce řečníkův císařskými právy se schvaluje.“ 

87 „A ten takový řečník žádných spolkův, ani žádných dílů o pře, kteréž by vésti měl, s těmi, jímž by v tom 
posluhoval, míti nemá... Tolikéž i s druhým řečníkem strany odporné, žádného srozumění, jestli žeby jedna strana 
proti druhé při obdržela, nebeř, ani o jakau summu aneb peníze, na ublížení stran, se nespolčuj a neděl.“ 

88 „Svěřil-li se kdo v své při kterému řečníku aneb komu jinému, a jemu by své spravedlnosti ku při náležitě ukázal: 
tehdy již ten takový řečník, ani jiný člověk, proti takovému a stranau odpornou stávati, ani po straně jí raditi a 
pomáhati žádným vymyšleným způsobem nemá.“ 
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aby klient dával řečníkovi i další dary, ani tomu, aby řečník pracoval zadarmo (resp. za 

odplatu božskou).89 

Po Koldínovi přichází první pokus o ustavení formálního pojetí advokacie v rámci českých 

zemí. Je jím usnesení (resp. „snešení“) zemského sněmu z roku 1615. Je třeba podotknout, 

že má ve své době právní význam pouze lokální, protože upravuje formální advokacii jen pro 

některé soudy („...při všech soudech, které se na hradě Pražském držívají...“), přesto však 

znamená významný krok vpřed. Jednak uvádí jmenný seznam řečníků, kteří mohou bez 

dalšího pokračovat ve výkonu povolání a jednak zavádí nutnost registrace nových, v nařízení 

jmenovitě neuvedených řečníků skrz uznání staršími prokurátory90 a tresty za neoprávněné 

vykonávání povolání.91 Považujeme jej za první advokátní řád na našem území a taktéž se 

jedná o završení vývoje advokacie podle staročeského národního práva.92 

Po porážce českých stavovských vojsk v bitvě na Bílé Hoře v roce 1620 bylo jejím hlavním 

právním důsledkem vydání Obnoveného zřízení zemského v roce 1627. Tento předpis 

v první řadě nahradil dosavadní ústní soudní proces procesem písemným,93 což mělo za 

následek, že řečníci jako takoví již nebyli zdaleka tak potřební, řečnictví tedy vlastně ztratilo 

svůj původní význam a směřuje spíše k úřednické funkci. Obnovené zřízení zemské do-

savadní řečníky nahrazuje prokurátory a advokáty. Prokurátorem byla osoba, která jako 

zástupce strany podávala v rámci písemného procesu spisy a činila jiné procesní úkony, 

advokát pak takové spisy sepisoval. Advokátem i prokurátorem mohla být táž osoba.94 Co se 

týče vlastního výkonu advokacie, Obnovené zřízení zemské v zásadě přejímá předchozí 

úpravu Koldínovu, přičemž snešení z roku 1615 upadá v zapomenutí. V roce 1640 bylo 

Obnovené zřízení zemské vydáno znovu a tentokrát k němu byly připojeny Novely a De-

                                                 
89 Podrobněji viz Balík, S. Advokacie včera a dnes, Aleš Čeněk, Dobrá voda u Pelhřimova 2000, str. 15 – 18. 
90 „A dále žádný jiný, kterýžby budoucně lidské pře k sobě přijímati, a na soudech vésti chtěl, k tomu jináče připuštěn 

býti nemá, lečby prve před Jich milostmi na plném soudu zemském se ohlásil, a za to žádal, a tak od téhož plného 
soudu zemského, po vzetí o osobě jeho od starších prokurátorův dostatečné správy, k tomu za hodného a 
spůsobného uznán a skrze jisté v registřích deklamátorských poznamenané dovolení, k té práci připuštěn byl.“ 

91 „Jestliže by se pak mimo toto vyměření kdo jináče zachoval, tak všetečně, bez jistého plného soudu zemského 
dovolení k šraňkům kterékožkoli soudu na hradě Pražském, nějakou při vésti chtěje, přistoupiti se opovážil: Tehdy 
ten každý na oznámení jiných prokurátorův, anebo na vznešení strany, proti kteréžby státi chtěl, má proto ku 
příkladu a k vejstraze jiných skutečně věží trestán býti, vedle uznání toho soudu, při kterémž by se takové 
všetečnosti dopustil.“ 

92 Podrobněji viz Tarabrin, E. Nástin vývoje advokacie v zemích Koruny České, Praha, Nakladatelství Jednoty 
advokátů československých v Praze, 1936, str. 29 – 32. 

93 Podrobněji viz Malý, K. a kol., Dějiny českého a československého práva do r. 1945, 3. vydání, Linde, Praha 2003, 
str. 193 – 196. 

94 „A ačkoli každého času toho šetřiti se sluší, aby ten, kterýž za prokuratora nařízen jest, tak spůsobný byl, aby jak 
spisovati tak i při vésti uměl, obzvláště poněvadž v tomto našem dědičném království Českém žádný rozdíl mezi 
advokátem a prokuratorem se nezachovával: nicméně pokudžby prokurator, když při na sebe bere, jinému co 
spisovati dáti chtěl, toho na svůj groš soobě držeti má.“ 
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klaratoria, na základě nichž měl být počet advokátů a prokurátorů přesně stanoven, čímž se 

omezuje dosavadní relativně volný přístup k těmto úřadům.95 

Tato podoba advokacie v nepříliš pozměněné podobě vydržela do období vlády Marie 

Terezie (1740 – 1780), kdy v souvislosti s jejími reformami byl zaveden jako kvalifikační 

předpoklad pro výkon advokacie doktorát práv. V souvislosti s utužením policejního ab-

solutismu byly však v roce 1802 zastaveny advokátské zkoušky a tím i růst advokátní profese, 

přístup k ní byl umožněn jen zcela výjimečně vykonáním zkoušky na základě zvláštní milosti 

panovníka. Tento neutěšený stav přetrvával až do roku 1821, ve kterém byl stanoven numerus 

clausus advokátů a jejich jmenování svěřeno Nejvyššímu soudnímu úřadu. 

Roku 1849 byl císařským nařízením ze 16. 8. 1849 schválen provizorní advokátní řád (č. 

364/1849 ř. z.). Byl jím sice zrušen numerus clausus, leč jmenování advokátů bylo nadále 

v rukou státu (jen přešlo na ministra spravedlnosti). Ačkoli tedy tento krok přinesl jisté 

zvýšení počtu advokátů, přesto jejich počet byl nadále nedostačující. Advokátní řád přinesl i 

velmi omezený rozsah samosprávy advokátní profese – byly zřízeny první advokátní komory 

v sídlech obvodů zemských soudů.96 

Za zmínku stojí tehdejší úprava vypořádání se s tzv. pokoutníky čili vinkláři. Předem se 

hodí poznamenat, že existuje dvojí pojetí vinklářů úzce spjaté s pojetím advokátní profese. Je-

li tato profese svázána principem numerus clausus a tedy ani za splnění veškerých povinných 

náležitostí se k jejímu provozování jedinec nemusí dostat, je vinklářství činností 

pochopitelnou a mnohdy i prospěšnou, neřku-li vítanou. Oproti tomu, je-li advokacie 

koncipována jako svobodné povolání, je vinklářství obvykle považováno za zavrženíhodné 

podnikání, které je třeba vymýtit. Nařízení z roku 1857 (114/1857 ř. z.), ač bylo přijato 

v podmínkách provizorního advokátního řádu, pokoutníky trestá pokutou či vězením, čímž 

jde proti této myšlence.97 

Vydání advokátního řádu z roku 1868 (96/1868 ř. z., účinný od 1. 1. 1869) znamená 

konečné zavedení moderní advokacie jako svobodného povolání. Jedná se o advokátní 

předpis s nejdelší právní „životností“ v moderních dějinách naší advokacie – platil od roku 

1869 do roku 1948. Z jeho textu čerpaly jak zákon o advokacii z roku 1990, tak zákon 

                                                 
95 Podrobněji viz Malý, K. a kol., Dějiny českého a československého práva do r. 1945, 3. vydání, Linde, Praha 2003, 

str. 156, 193; Tarabrin, E. Nástin vývoje advokacie v zemích Koruny České, Praha, Nakladatelství Jednoty advokátů 
československých v Praze, 1936, str. 34 – 35. 

96 Podrobněji viz Dějiny právnického stavu a právnických profesí, 2. vydání, Univerzita Karlova v Praze – Právnická 
fakulta 1999, str. 121 (autorem kapitoly Kindl, V.); Balík, S. Advokacie včera a dnes, Aleš Čeněk, Dobrá voda u 
Pelhřimova 2000, str. 34 – 37. 

97 Podrobněji viz Balík, S. Advokacie včera a dnes, Aleš Čeněk, Dobrá voda u Pelhřimova 2000, str. 38 – 40. 
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současný. Přinesl uplatnění liberálních zásad – v prvé řadě definitivně ukončil residua 

uplatňování principu numerus clausus advokátů, dále upravil stavovskou samosprávu 

a nezávislost advokátního stavu. Přístup k právnické profesi byl napříště umožněn každému, 

kdo splnil zákonné podmínky týkající se vzdělání (doktorát práv), povinné praxe (1 rok na 

některém sborovém soudě, 6 let praxe u advokáta jako advokátní kandidát) a složení 

advokátské zkoušky a dále další všeobecné podmínky (domovské právo v obci na území 

monarchie a svéprávnost).  

Stavovská samospráva spočívala zejména v dohledu nad výkonem advokacie (ten napříště 

namísto státních úřadů vykonával pouze výbor advokátní komory) a v  disciplinární 

pravomoci, kterou vykonávala na základě zvláštního zákona (40/1872 ř. z.) disciplinární rada 

advokátní komory. Vrcholným orgánem samosprávy bylo „plné shromáždění komory 

advokátské“, které bylo každoročně svoláváno výborem. 

Co se zde již velmi moderně vykresleného vztahu  advokáta a jeho klienta týče, dá se  říci, 

že je velmi podobný současnému pojetí – advokát má tedy „právo vše, co dle zákona 

k zastoupení své strany má za příhodné, bez okolků přednésti a všech prostředků jejich 

k odporu a obhájení užíti, pokud to není jeho plnomocenství, svědomí a zákonům na odpor.“ 

V obdobně takřka současném duchu je zavedena i povinnost mlčenlivosti advokáta: „Advokát 

jest povinen, zachovati tajnost u věcech jemu svěřených. V řádu soudu civilního a trestního 

ustanoveno jest, pokud v příčině toho, co mu jakožto zástupci a obhájci jeho bylo svěřeno, 

zproštěn jest závazku, vydati vysvědčení v řízení civilním nebo trestním. Advokát není 

zavázán, aby soudci civilnímu předkládal informace“. V případě výpovědi, kterou mohl dát 

advokát klientovi i klient advokátovi, musel advokát zastupovat klienta ještě 14 dní. To 

neplatilo, byl-li mu klientem místo výpovědi odvolán mandát. Zajímavým pravidlem bylo, že 

advokát v případě skončení vztahu neměl povinnost vrátit klientovi listinu s plnou mocí 

(plnomocenství), ale klient měl právo na této listině vyznačit, že plnou moc odvolal.  

Odměna advokáta byla upravena taktéž formou současnou pomocí advokátního tarifu, 

přičemž byla oddělena odměna advokáta od jeho hotových výdajů. Ovšem zde je třeba uvést, 

že advokátní tarif byl vydán až v roce 1890, do té doby platila přechodná úprava podle § 17 

advokátního řádu, podle které, nedošlo-li k dohodě o odměně, použila se zákonná ustanovení 

upravující smlouvu o mzdě. Ovšem po přijetí advokátního tarifu (nařízení č. 129/1890 ř. z.) 

byla odměna advokáta počítána dle tarifních tříd podle místa provedení úkonu (a taktéž byla 

diferencována podle aprobace osoby, která jej provedla).98 

                                                 
98 Podrobněji viz Balík, S. Advokacie včera a dnes, Aleš Čeněk, Dobrá voda u Pelhřimova 2000, str. 41 – 51, 54; 

Balík, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, Západočeská univerzita v Plzni, 1998, str. 36. 
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Jak bylo naznačeno, advokátní řád z roku 1869 platil s drobnými obměnami do roku 1948. 

Mohlo by se tedy zdát, že se na poli advokacie mezi těmito roky nic významnějšího nedělo, 

avšak opak je pravdou. Do tohoto vytýčeného období totiž spadají jak obě světové války, tak 

doba první a druhé republiky Československé.  

Během první světové války, která trvala od roku 1914 do roku 1918 a kdy byly české země 

stále nedílnou součástí habsburské monarchie, byl chod justice i advokacie ochromen. 

V tehdejším zákonodárství byla uplatňována hlavně opatření při překážkách činnosti 

advokátních komor, jejich výborů a disciplinárních rad a dále opatření pro právní čekatele 

(mezi něž se řadili i kandidáti advokacie), kterým válka znemožnila vykonávat jejich civilní 

služby.99  

 3.5.  Moderní doba 

Po vzniku ČSR v roce 1918 se dá následné období končící rokem 1938 charakterizovat jako 

poklidné. Je tomu tak zejména proto, že podstatná část právních předpisů, mezi něž spadaly i 

právní předpisy upravující advokacii, byla Československou republikou převzata (recipována) 

z právního řádu Rakouska–Uherska. Tato recepce a tedy kontinuita s právem monarchie se 

v oblasti advokacie až na dílčí otázky ukázala pro její výkon postačující, proto, pakliže 

docházelo k novelizacím, jednalo se pouze o dílčí, kosmetické úpravy. Za zmínku stojí snad 

jen novela advokátního řádu provedená zákonem č. 40/1922 Sb. z. a n., která jako první 

právní předpis na našem území nepřímo připouští možnost přístupu žen k právnickému 

povolání.100 Vzhledem k připojení Slovenska disponujícího do jisté odlišnými právními 

předpisy101 se tak spíše projevovala zákonodárcova snaha o česko-slovenskou unifikaci 

právního řádu.102 

                                                 
99 Viz Balík, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, Západočeská univerzita v Plzni, 1998, str. 38. 
100 Činí tak v § 3 odst. 2: „Pozbude-li žena, vykonávající advokacii, československého státního občanství sňatkem, 

uzavřeným s cizincem, může k její žádosti ministerstvo spravedlnosti po slyšení advokátní komory povoliti, aby 
advokacii dále vykonávala.“ Srv. Balík, S. Advokacie včera a dnes, Aleš Čeněk, Dobrá voda u Pelhřimova 2000, str. 
77 – 81. 

101 Bylo to dáno tím, že v roce 1867 byla v rámci tzv. Rakousko-uherského vyrovnání rozdělena monarchie na dvě 
části – na část předlitavskou a na část zalitavskou – jejichž právní vývoj pak až na dílčí společné záležitosti probíhal 
relativně samostatně. České země patřily v té době do části předlitavské, Slovensko do zalitavské. Blíže viz Malý, 
K. a kol., Dějiny českého a československého práva do r. 1945, 3. vydání, Linde, Praha 2003, str. 225. 

102 Viz Balík, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, Západočeská univerzita v Plzni, 1998, str. 39 – 44.. 
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Období kontinuity však bylo přerušeno. Desetiletí, které následovalo po tzv. Mnichovské 

dohodě z 30. 9. 1938, je v literatuře označováno za „dobu, v níž advokacie prošla těžkou 

zkouškou“ (S. Balík).  

V času tzv. druhé republiky, který trval do 15. 3. 1939, se prováděly pouze dílčí novelizace 

stávající podoby právního rámce advokacie, nadto byly ještě formálně koncipovány jako 

prozatímní úprava. Je patrná snaha regulovat počet advokátů.103 

Po záboru zbytku českého území německými vojsky dne 15. 3. 1939 přichází období 

Protektorátu Čechy a Morava, které bylo nedílně spojeno i s německou okupací. Pro 

advokacii to mělo důsledky neblahé. Již dne 17. 11. téhož roku byly uzavřeny české vysoké 

školy včetně právnických fakult. Byla zřízena soustava německých správních orgánů a soudů 

– působily souběžně s protektorátními. Totéž se stalo v případě advokacie – byla totiž 

vytvořena Říšská komora právních zástupců v Protektorátu Čechy a Morava existující tak 

spolu s advokátními komorami protektorátními – tak vedle sebe působili advokáti 

říšskoněmečtí a advokáti protektorátní.104 

Jedním z hlavních předpisů, který advokacii v tomto čase ovlivňoval (samozřejmě vedle 

advokátního řádu z roku 1869, který formálně zůstával v platnosti), bylo vládní nařízení č. 

136/1940 Sb. z. a n. o právním postavení Židů ve veřejném životě. Podle něj žádný Žid 

nemohl být advokátem (ani kandidátem advokacie a obhájcem v trestních věcech). Byl 

naopak zřízen institut židovského právního zástupce, kterým bylo možno ustanovit advokáty 

či kandidáty advokacie nuceně vyškrtnuté ze seznamu advokátů (na základě prve zmíněného 

zákazu), a to maximálně v počtu 2% z počtu advokátů nebo advokátních kandidátů zapsaných 

do seznamech advokátních komor. Židovským právním zástupcům příslušelo obstarávat 

pouze právní věci Židů a organizací nebo zařízení sledujících převážně zájmy Židů. 

V roce 1942, po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, se začaly poměry 

zhoršovat intenzivněji. Jednak bylo zastaveno vydávání časopisu Česká advokacie a jednak 

bylo přijato mj. vládní nařízení č. 354/1942 Sb. z. a n., které poskytlo ministerstvu 

spravedlnosti proti advokátům možnost širokých represí, jež byly skryty za pravomocí 

rozhodnout, zda proti politicky nespolehlivým advokátům bude vedeno kárné řízení, nebo zda 

o kárném opatření rozhodne ministerstvo samo a na základě toho pak správní cestou vymaže 
                                                 

103 Opatření stálého výboru č. 284/1938 Sb. z. a n. umožnilo výboru advokátní komory odepřít zápis do seznamu 
advokátů v případě, že je dotčen veřejný zájem. Veřejným zájmem pak bylo zabránit rozmnožení počtu advokátů 
v obvodu advokátní komory nebo na určitém místě tak, že by to „ohrožovalo dosud zapsané advokáty (kandidáty 
advokacie) na jejich slušné výživě a potřebném zaopatření“. Dále toto opatření stanovilo horní věkovou hranici pro 
výkon advokacie na 31. 12. toho roku, kdy advokát dosáhne věku 65 let (přičemž byla dána výboru komory možnost 
povolit další výkon advokacie). Podrobněji viz Balík, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, Západočeská 
univerzita v Plzni, 1998, str. 45 – 47. 

104 Balík, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, Západočeská univerzita v Plzni, 1998, str. 47. 
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advokáta ze seznamu advokátů (advokátních kandidátů) trvale, či jen dočasně. Disciplinární 

orgány přitom měly povinnost hlásit ministerstvu všechny případy, které pod režim tohoto 

nařízení spadaly. 

Z uvedeného je jasně patrno, že advokátní řád z roku 1869 nemohl být, ač formálně 

nezrušen, naplňován tak, jak si úprava advokátní profese v něm obsažená žádala.105 

Po skončení druhé světové války se dá říci, že advokacie se  postupně začala znovu 

konsolidovat, ale nemělo to mít dlouhého trvání.  

Byly vytvořeny národní výbory komor, které měly za úkol advokacii jednak očistit a jednak 

doplnit její početní stav. Za tímto účelem byl vydán zákon č. 20/1946 Sb. z. a n., který 

podstatně zkrátil dobu nutné praxe advokátního kandidáta, a to na 5 let, přičemž  umožnil tzv. 

zápočty v různé výši ve prospěch těch osob, jimž bylo v době nesvobody106 znemožněno 

advokátní praxi vykonávat.107 

Po únorovém převratu v roce 1948 nastupuje doba komunistického režimu, která pro 

advokacii znamená velice těžkou ránu. Již od počátku je zřejmá snaha advokátní stav zcela 

podřídit státní moci, což se  ovšem střetává s odporem plynoucím logicky ze snahy zachovat 

autonomii a tradice advokacie. Období můžeme rozdělit na čtyři etapy. 

První z nich ohraničíme léty 1948 – 1951. Poznamenána je nástupem komunismu a 

nechvalně proslulými politickými procesy, kterých nebyli ušetřeni ani mnozí členové 

advokátního stavu. Pro advokacii to znamená „lidově demokratickou“ přeměnu a ztrátu 

ekonomické nezávislosti. Je přijat nový zákon č. 322/1948 Sb. Jeho účinnost ke dni 31. 12. 

1948 znamená definitivní konec užívání předchozího advokátního řádu, zákona č. 96/1868 

Sb. ř. z. Byly jím také zrušeny advokátní komory – napříště advokáti mohli advokacii 

vykonávat jen v „krajských sdruženích advokátů“, což znamenalo likvidaci soukromých 

advokátních kanceláří, protože o „převzetí“ advokátů do těchto sdružení rozhodovaly akční 

výbory Národní fronty, později správní komise. Kdo nebyl převzat, advokacii vykonávat 

nesměl, přičemž jednou z podmínek pro výkon advokacie se stala „oddanost lidově 

demokratickému zřízení“. Vrchním orgánem advokacie, který na krajská sdružení dohlížel,  

                                                 
105 Podrobněji viz Balík, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, Západočeská univerzita v Plzni, 1998, str. 

48 – 50. 
106 Doba nesvobody je termín zavedený ústavním dekretem prezidenta republiky č. 111/1944 Úř. věst. čsl. o obnově 

právního pořádku. Je legálně definován jako „doba, kdy československý lid je zbaven své svobody“, přičemž 
počátek této doby byl stanoven na 30. 9. 1938 a konec určilo vládní nařízení č. 31/1945 Sb. na 4. 5. 1945. Předpisy 
vydávané v této době nebyly součástí českého právního řádu. Podrobněji viz Pavlíček, V a kol. Ústavní právo a 
státověda, II. díl, 2. vydání, část 1., Praha, Linde Praha, 2008, str. 71 an. 

107 Podrobněji viz Balík, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, Západočeská univerzita v Plzni, 1998, str. 
50 – 52. 
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bylo „ústřední sdružení advokátů“, avšak centrálně na advokacii dohlíželo ministerstvo 

spravedlnosti. 

Co se vztahu advokát – klient týče, byl taktéž deformován. Advokát mohl odmítnout 

zastoupení nebo vypovědět plnou moc jen ze závažných důvodů, povinnosti mlčenlivosti 

mohl být zproštěn z důvodu důležitého státního zájmu ministrem spravedlnosti. Této 

povinnosti se také advokát nemohl dovolávat v případě trestného činu podle zákona na 

ochranu lidově demokratické republiky (zák. 231/1948 Sb.).108 

Druhým obdobím komunistického režimu, kterým je třeba zabývat se blíže, je úsek 

ohraničený lety 1952 – 1963. Byl totiž přijat zcela nový zákon o advokacii (114/1951 Sb.), 

který zrušil sotva zavedenou organizační strukturu advokacie a nahradil ji strukturou novou, 

v níž se základními jednotkami organizace staly tzv. advokátní poradny – byly to právnické 

osoby, kterým náležela odměna za právní služby poskytnuté advokáty a které solidárně spolu 

s advokátem odpovídaly za případnou škodu jím způsobenou. Vrcholným orgánem advokacie 

se pak stalo Ústředí advokátních poraden, které rozhodovalo o přijetí nových advokátů. 

Ministerstvo spravedlnosti nadále na výkon advokacie dohlíželo a nejen to - v případě 

nových advokátů byla zavedena možnost ministra spravedlnosti prominout jim zčásti nebo 

zcela tyto podmínky přístupu k povolání: státní občanství, odbornou praxi, právnické vzdělání 

a složení odborné zkoušky. Advokátem se tak mohl stát prakticky kdokoli, stačilo, že byl 

oddán režimu. 

Advokát se nyní nemohl dovolat své jinak zachované povinnosti mlčenlivosti v rámci 

ustanovení § 165 odst. 2 trestního zákona,109 což znamená další deformaci vztahu advokáta a 

klienta.110 

                                                 
108 Podrobněji viz Balík, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, Západočeská univerzita v Plzni, 1998, str. 

53 – 57. 
109 § 165 zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona, obsahoval skutkovou podstatu trestného činu s názvem 

„Neoznámení trestného činu“. Ve svém odst. 1 uváděl, že „kdo se hodnověrným způsobem dozví, že někdo jiný se 
chystá nebo spáchal..“, poté zde vyjmenoval řadu trestných činů zaměřených proti státu (např. velezrada, sdružování 
proti republice), proti ústavním činitelům (vražda na ústavním činiteli) a dalších závažných trestných činů (vražda, 
padělání a pozměňování platidel), a nato pokračoval „...a úmyslně takový trestný čin bez odkladu neoznámí, bude 
potrestán...“ V odstavci 2, který je pro advokacii důležitý, je uvedeno: „Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci 1, 
není trestný, nemohl-li oznámení učinit bez nebezpečí pro sebe nebo, nejde-li o velezradu, sabotáž nebo 
vyzvědačství, bez nebezpečí pro osobu sobě blízkou“. S výjimkou skladby vyjmenovaných trestných činů je tato 
úprava podobná úpravě současné, ovšem se dvěma podstatnými rozdíly. Dnes rozlišujeme na jedné straně 
neoznámení trestného činu vázané na trestný čin již spáchaný, zde podle § 168 odst.3 zák. č. 140/1961 Sb., trestního 
zákona, je advokátovi povinnost mlčenlivosti zachována („oznamovací povinnosti nemá advokát nebo advokátní 
koncipient, který se  dozví  o  spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe...“) a na 
straně druhé jeho nepřekažení, kdy trestný čin teprve spáchán bude (zde podle ustanovení § 21 odst. 7 zák. č. 
85/1996 Sb. není povinností mlčenlivosti dotčena povinnost advokáta překazit spáchání trestného činu. přičemž 
poznámkou pod čarou se odkazuje na příslušný paragraf trestního zákona). 

110 Podrobněji viz Balík, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, Západočeská univerzita v Plzni, 1998, str. 
58 – 60. 
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Třetím období vývoje advokacie za socialismu je období od roku 1963 do roku 1965. 

Započalo, jako již tradičně, přijetím nového zákona o advokacii (zák. č. 57/1963 Sb.). 

Advokátní poradny po jeho účinnosti již byly pouze pracovními kolektivy bez právní subjek-

tivity. Advokáti se sdružovali znovu v Krajských sdruženích advokátů (v Praze Městské sdru-

žení advokátů), která měla právní subjektivitu jako tzv. socialistické organizace.111 V čele 

profese stálo Ústředí československé advokacie (dále Ústředí). 

Noví uchazeči o pozici advokáta měli pozici značně ztíženou důsledným praktikováním 

principu numerus clausus – výbor Ústředí stanovoval počty advokátů v jednotlivých krajích. 

Podmínky přístupu k povolání byly změněny -  dvouletá praxe byla namísto odborné zkoušky 

završena tzv. závěrečným hodnocením, na druhou stranu ministr spravedlnosti (Ministerstvo 

spravedlnosti dohlíželo na advokacii v zásadě podobným způsobem jako v předchozím 

období) již mohl prominout pouze požadavek státního občanství, právní praxi a právnické 

vzdělání promíjelo Ústředí. 

Vztah advokát – klient neprošel zásadními změnami. Důvody pro odmítnutí zastupování 

byly stanoveny demonstrativně (mezi nimi stojí za zmínku situace, kdy je advokátu zakázáno, 

aby zastupoval zájmy zřejmě neoprávněné).112 

Poslední, čtvrté období komunistického pojetí advokacie ohraničují roky 1975 - 1989. Nový 

zákon o advokacii byl přijat pod číslem 118/1975 Sb. Byl zejména reakcí na prostý fakt, že 

předchozí úprava nebyla dostatečně pružná, aby se dokázala bez dalšího přizpůsobit nově 

vzniklé československé federaci. Proto sice zůstala původní organizační struktura založená na 

Krajských sdruženích advokátů a Ústředí české advokacie, ale to vše pouze v rámci České 

socialistické republiky, protože Slovenská socialistická republika měla úpravu vlastní (to 

ovšem nezabraňovalo slovenským advokátům poskytovat právní pomoc na území ČSR – viz 

§ 10 odst. 1113 a odst. 2114) . Nový zákon o advokacii měl vzbuzovat zdání, že v ČSSR se 

uplatňují principy právního státu – byl ze všech dosavadních socialistických advokátních 

předpisů nejpodrobnější a „nejdemokratičtější“. Ministr spravedlnosti sice nadále nemohl 

                                                 
111 Účinností zák. č. 109/1964 Sb. byl pojem právnické osoby nahrazen pojmem organizace, tedy subjektu nadaného 

omezenou, tzv. speciální subjektivitou – byl určen okruh právních vztahů, do nichž socialistická organizace mohla 
vstupovat, a za tímto rámcem se již nepovažovala za subjekt. Podrobněji viz Pelikánová, I. Obchodní právo. I. Díl, 
Praha: ASPI, a.s., 2005, str. 90 – 91. 

112 Podrobněji viz Balík, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, Západočeská univerzita v Plzni, 1998, str. 
61 – 63. 

113 „Advokát – člen krajského (městského) sdružení advokátů v České republice je oprávněn poskytovat právní pomoc 
na celém území České socialistické republiky.“ 

114 „Stejné oprávnění má advokát, který je členem krajského sdružení advokátů ve Slovenské socialistické republice.“ 
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zasahovat do konkrétních personálních záležitostí advokacie, nicméně uděloval předchozí 

souhlas s usneseními orgánů advokacie, která upravovala počty advokátů. 

Úpravě právních poměrů advokátů a koncipientů se dostalo nemalého prostoru, opět byla 

změněna doba nutné praxe, tentokrát byla prodloužena na tři roky (z toho dva roky u ad-

vokáta) s tím, že Ústředí české advokacie mohlo tuto dobu zmírnit, stejně jako uznat za 

advokátní zkoušku jinou odbornou zkoušku115 (advokátní zkouška se tedy vrací jako 

předpoklad výkonu advokacie). 

Úprava vztahu advokát a klient nedoznala podstatných změn. Možnost odmítnutí 

poskytnout právní pomoc je vázána na závažné důvody, které by advokátovi zabraňovaly ji 

řádně poskytnout, např. pracovní zatížení. Povinnost odmítnout právní pomoc je pak 

stanovena v případech obvyklých, vyjma snad situace, kdy někdo advokáta žádá o uplatnění 

zájmů, které jsou ve zřejmém rozporu s právním řádem. 

Po událostech tzv. sametové revoluce v roce 1989 se začala česká advokacie poznenáhlu 

vracet zpět tam, kde skončila před dobou nesvobody. Pochopitelně nebylo možné okamžitě 

zdvihnout z pomyslného popela advokacii moderní a v západní Evropě obvyklou, ale 

postupnými kroky k jejímu zavedení vývoj směřoval. V první řadě bylo nutno překonat 

překážku představovanou stále ještě platným zákonem o advokacii z roku 1975. Vedle 

stávajících advokátů se začali profilovat podnikoví a jiní právníci, kterým bylo za minulého 

režimu umožněno poskytovat v omezené míře právní pomoc i mimo pracovní poměr u svého 

zaměstnavatele – ti měli pochopitelně o výkon advokacie také zájem. Vzhledem však k tomu, 

že soudobá advokacie se k otázce svého otevření „nově příchozím“ stavěla odmítavě, tito 

právníci se vydali vlastní cestou a byla tak založena Unie podnikových právníků.  

Na základě tohoto právnického „schizmatu“ byly poté přijaty dva zákony. Jednak to byl 

nový zákon o advokacii (128/1990 Sb.) a jednak zákon o komerčních právnících (209/1990 

Sb.). Vedle sebe tak v období po 1. 7. 1990 působily dvě nezávislé skupiny osob 

s oprávněním poskytovat právní pomoc – advokáti reprezentovaní Českou advokátní komorou 

a komerční právníci sdružení v Komoře komerčních právníků. Společným předpisem se pro 

ně stal advokátní tarif (vyhláška 270/1990 Sb.).   

Základním rozdílem mezi nimi byl rozsah oprávnění poskytovat právní pomoc – zatímco 

advokáti mohli poskytovat právní pomoc neomezeně, komerční právníci pouze v souvislosti 

s podnikatelskou činností klientů. Další podstatnou odlišnost nalezneme v předpokladech 

                                                 
115 § 30 zák. č. 118/1975 Sb. zní: „Ústředí může uznat odbornou justiční nebo jinou odbornou právní zkoušku za 

advokátní zkoušku. Ústředí může rovněž výjimečně prominout zcela nebo zčásti právní praxi“. 
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k výkonu povolání. Budoucí komerční právník totiž nemusel skládat zkoušku, stačilo, aby 5 

let vykonával vědeckou nebo vysokoškolskou pedagogickou činnost v oboru právo. Rivalita 

mezi oběma skupinami byla podnícena i nemožností vzájemné substituce. 

Tento dualistický stav nevydržel dlouho – stále častěji se z obou stran objevovaly tendence 

ke sloučení komor a profesí advokáta a komerčního právníka. Výsledkem je obě komory 

sjednocující současný zákon o advokacii, tedy zákon č. 85/1996 Sb., který je i ve světle změn, 

které v něm do dnešních dnů proběhly (za nejdůležitější lze pravděpodobně označit novelu 

228/2002 Sb., kterou byl do české advokacie implementací směrnice č. 98/5/EU Evropského 

parlamentu a Rady zaveden institut evropského advokáta) moderním přepisem,  který české 

advokacii umožňuje být  konkurenceschopnou i v prostředí integrující se  Evropy. 

Závěrem k problematice dějin lze snad úspěšně tvrdit, že česká advokacie prošla dlouhou, 

vývojově bohatou a pestrou a mnohdy značně trnitou cestou. V současné době stojí na 

historicky prověřených a jak u nás, tak v současném civilizovaném světě pevných základech, 

které přetrvaly i přes řadu období, kdy obyvatelé české země nebyli svými vlastními pány.  

Ve svých počátcích byla neformálním sociálním zjevem, spočívajícím v materiálním 

poskytování právní pomoci ad hoc, v dalším vývoji však lze pak již sledovat (jako ostatně 

v celé řadě dalších zemí kontinentální Evropy) velmi silný vliv práva starého Říma a později 

taktéž velice pozvolné prosazování advokacie jako institucionalizovaného povolání 

regulovaného právními předpisy. 

Jako završení vývoje advokátního stavu pak chápejme současnou právní úpravu, díky které 

se toto povolání na našem území nachází v plně moderní formě a úprava vztahu mezi 

advokátem a klientem snese i přísnější měřítko v porovnání s pojetím tohoto vztahu v jiných 

právních státech. Lze snad jen doufat, že jakýkoli další posun, který nadejde, nebude 

navrácením do dob advokátního úpadku či advokátních začátků. 
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 4.  Současná česká advokacie 

Následující stránky této práce budou věnovány přiblížení platné a účinné právní úpravy 

advokacie na našem území. V rámci této kapitoly budou diskutovány prameny její právní 

úpravy a organizace její stavovské samosprávy.  

 4.1.  Prameny právní úpravy 

Jak je obvyklé v ostatních právních oblastech, i v tomto případě základní prameny právní 

úpravy české advokacie nalézáme v ústavním pořádku. Jedná se o již citovaný článek 37 odst. 

2 LPS zakládající právo na právní pomoc a dále je tímto pramenem čl. 40 odst. 3, který 

zakládá právo na obhajobu.116 Těchto práv se v řízení mohou dovolávat osoby fyzické, osoby 

právnické, občané České republiky, bezdomovci i cizinci (každý).  

Tím nejpodstatnějším a taktéž nejpodrobnějším pramenem však je výše už uvedený zákon 

č. 85/1996 Sb. o advokacii, který ji ve svém § 1 odst. 2117 vymezuje jako poskytování právní 

služby provozované jako nezávislé povolání zpravidla za úplatu. Upravuje podmínky, za 

nichž mohou být tyto služby poskytovány, jakož i samo jejich poskytování advokáty – v tom 

je třeba vidět i právní zakotvení stavovské samosprávy. 

Vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, stanovuje odměnu advokáta za poskytnutou 

právní pomoc, nebyla-li tato odměna sjednána jiným způsobem (tj. odměnu mimosmluvní). 

V civilním řízení ji doplňuje vyhláška č. 484/2000 Sb., která stanovuje mj. paušální sazby 

odměny advokáta. Souvisejícím předpisem je také vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou  se  

stanoví  způsob  zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta 

Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu. 

Dalšími ucelenými předpisy, které vychází ze zákona o advokacii, jsou vyhláška č. 

244/1996 Sb. obsahující kárný řád pro advokáty a vyhláška 197/1996 Sb. upravující zkušební 

řád.. 

                                                 
116 Čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod zní. „Obviněný  má  právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost 

k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho 
podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem.  Zákon  stanoví,  v  kterých  případech  má  obviněný  právo na 
bezplatnou pomoc obhájce. 

117 Viz pozn. pod čarou č. 18. 
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Následující prameny již nejsou určeny primárně advokacii, ale přesto se  jí dotýkají, a to 

zejména v kontextu vztahu advokát - klient. V první řadě se jedná o ustanovení občanského 

zákoníku118(dále ObčZ), který ve svých §§ 22 – 24 zavádí institut zastoupení a v §§ 31 – 33b 

poskytuje zvláštní ustanovení o zastoupení na základě plné moci. V řadě druhé jde o 

občanský soudní řád119 (dále OSŘ), který ve svém § 25 upravuje zastoupení advokátem na 

základě plné moci a v § 30 odst. 2 na základě rozhodnutí soudu, v § 241 odst. 1 pak zavádí 

povinné zastoupení advokátem v případě řízení o dovolání. Trestní řád120 (dále TŘ) obsahuje 

v § 2 odst. 13,121 v rámci základních zásad trestního řízení, právo na obhájce, §§ 35 – 41 se 

pak týkají jeho právního postavení včetně případů nutné obhajoby. Správní řád122 (dále SŘ) 

upravuje zastoupení v rámci §§ 31 – 35 (zastoupení zákonné i zastoupení na základě plné 

moci), v soudním řádu správním123 (dále SŘS) nalezneme to samé v § 35, přičemž pak v § 

105 odst. 2 je založena povinnost stěžovatele být zastoupen advokátem při řízení o kasační 

stížnosti. Stejnou povinnost má i účastník řízení před Ústavním soudem podle § 30 odst. 1 

zákona o Ústavním soudu.124 

Zákon o advokacii v rámci stavovské samosprávy povoluje České advokátní komoře 

vydávat stavovské předpisy, na základě toho byl vydán mj. i poslední předpis, který v tomto 

ohledu stojí za zvláštní zmínku, a tím je Etický kodex.125 

 4.2.  Organizace 

Nezávislost advokacie je vyjádřena mj. i tím, že je jí poskytnuta profesní samospráva. Podle 

zákona o advokacii je samosprávnou stavovskou organizací všech advokátů Česká advokátní 

komora (dále jen „Komora“), která na úseku advokacie vykonává veřejnou správu a je jí 

                                                 
118 Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
119 Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
120 Zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád 
121 § 2 odst. 13 trestního řádu zní: „Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období řízení  poučen  

o  právech  umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom,  že  si  též  může zvolit obhájce; všechny orgány 
činné v trestním řízení jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho práv“. 

122 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
123 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
124 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
125 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální 

etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky   
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přiznán status právnické osoby. Sídlo Komory je v Praze, přičemž v Brně je zřízena její 

pobočka. 126 Orgány Komory jsou: 

- sněm 

- představenstvo 

- předseda Komory 

- kontrolní rada 

- kárná komise 

- zkušební komise 

Komora může dále zřizovat i poradní orgány. 

Všem orgánům komory je společné, že členství v nich je čestné – za výkon funkce nelze 

požadovat odměnu, pouze náhradu hotových nákladů.  

Sněm je tím nejvyšším orgánem komory, proto mají právo zúčastnit se ho všichni advokáti. 

Jeho pravomoci jsou namířeny hlavně do oblasti volební a do oblasti „zákonodárné“, resp. do 

oblasti přijímání stavovských předpisů. Rozhoduje jednak o otázkách přímo v zákoně 

vypočtených a jednak má i možnost usnášet se o dalších věcech, které si sám vyhradí.127 

Sněm je svoláván představenstvem minimálně jednou za čtyři roky, přičemž usná-

šeníschopnost sněmu není stanovena – usnesení je přijato, hlasoval-li pro něj nadpoloviční 

počet přítomných advokátu, přitom je lhostejno, kolik se jich sešlo.128 V některých případech 

je však potřeba vyšší poměr hlasů – např. při odvolání člena orgánu Komory je potřeba 

třípětinová většina hlasů přítomných advokátů.129 

Představenstvo je oproti tomu orgánem výkonným. Počet jeho členů je již pevně stanoven 

– je jich jedenáct, přičemž je ustaveno i pět náhradníků, z nichž se představenstvo může 

doplnit, klesne-li počet jeho členů. Schází se zpravidla jednou měsíčně, přičemž je svoláváno 

předsedou Komory. Činnost představenstva je určena jednak zbytkovou metodou (před-

stavenstvo vykonává ty činnosti podle zákona o advokacii, které nepřísluší jiným orgánům 

Komory),  jednak představenstvo činí „veškerá opatření nezbytná k řádnému chodu Komory“ 

a jednak má představenstvo vypočteny některé konkrétní pravomoci130 (např. pozastavení 

                                                 
126 § 40 ZoA 
127 § 43 ZoA 
128 Zde je velmi lákavé připomenout si vtipnou interpretaci zásady „tres faciunt collegium“ vztažené na vysokoškolské 

prostředí, jak ji přiblížil doc. M. Doležal na jedné ze svých přednášek – v tomto kontextu se totiž tato zásada 
obvykle vykládá tak, že ve třech přítomných posluchačích se přednáška začíná i končí (tj. s příchodem třetího 
posluchače a naopak, s odchodem čtvrtého). Nicméně někteří přednášející, kteří opravdu velice touží vědomosti 
předat a chtějí látku odpřednášet stůj co stůj, si tuto zásadu interpretují po svém – přednášející je první do collegia, 
jeden posluchač je druhý, a vzhledem k tomu, že Bůh je všudypřítomný, kvóta je naplněna a přednáška může bez 
obav proběhnout. 

129 § 42 ZoA 
130 § 44 ZoA 
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výkonu advokátní praxe tomu advokátovi, na kterého byla podána obžaloba nebo návrh na 

potrestání pro úmyslný trestný čin, anebo bylo pro takový trestný čin proti němu zahájeno 

trestní stíhání, přičemž okolnosti případu ohrožují důvěru v další řádný výkon advokacie 

tímto advokátem131). 

Předseda Komory je orgánem, který jménem Komory jedná navenek, a to ve všech věcech. 

Sám může rozhodovat pouze v určitých zákonem stanovených případech (např. mu přísluší 

rozhodovat o určení zástupce advokáta v případě, že tento nemůže pro existenci jakékoliv 

překážky samostatně vykonávat advokacii a neučinil jiné opatření na ochranu zájmů 

klienta132). V době mezi zasedáními představenstva předseda Komory do jisté míry přebírá 

jeho roli a má tak právo činit nezbytná opatření a rozhodnutí potřebná k řádnému chodu 

Komory (to vše za podmínky, že tyto úkony nejsou zákonem či stavovským předpisem přímo 

vyhrazeny jinému orgánu Komory).133 

Na dodržování povinností stanovených jak zákonem o advokacii, tak některými jinými pro 

advokacii relevantními předpisy (zvláštními zákony a předpisy stavovskými) jinými orgány 

Komory, jejími zaměstnanci, advokáty, evropskými advokáty a advokátními koncipienty 

dohlíží Kontrolní rada. Počet jejích členů není stanoven v zákoně, zákon toto privilegium 

svěřuje organizačnímu řádu vydanému Komorou. V současné době je Kontrolní rada složena 

ze 44 členů a 5 náhradníků. Pro plnění svých úkolů je oprávněna požadovat od nositelů 

zmíněných povinností vydání veškerých dokumentů souvisejících s poskytováním právních 

služeb nebo, není-li to dobře možné, umožnění přístupu k nim. Vedle těchto úloh plní 

Komora i úkoly svěřené Komoře zákonem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti.134 

Posledním zmíněným orgánem jest Kárná komise. Tento orgán zajišťuje uplatnění sankcí 

za nesprávné poskytování právních služeb a další porušování povinností advokáta. 

Podrobnosti stanoví zvláštní předpisy – kárný řád135 a organizační řád.136 

Závěrem k organizaci je třeba dodat, že ačkoli česká advokacie je koncipována jako 

relativně samosprávná, přesto existuje nemalá ingerence státní moci – vedle faktu, že 

advokacie se v první řadě řídí státem vydanými zákonnými předpisy, Ministerstvo 

spravedlnosti provádí dohled nad advokacií spočívající zejména v tom, že jakýkoli stavovský 

předpis vzešlý z Komory mu musí být předložen do 30 dnů od vydání, přičemž ministr, má-li 

                                                 
131 § 44 odst. 3 písm. c) ve spojení s § 9 odst. 2 písm. a) ZoA 
132 § 45 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 27 odst. 1 ZoA 
133 § 45 ZoA 
134 § 46 ZoA 
135 Zák. č. 244/1996 Sb. 
136 Usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory 
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pochybnosti o jeho souladu se zákonem, může podat návrh na soudní přezkum tohoto 

předpisu. Ministr spravedlnosti také v kárném řízení může vystupovat jako kárný žalobce. 

V neposlední řadě pak Ministerstvo spravedlnosti vydává, byť po předchozím vyjádření 

Komory, advokátní zkušební řád. 

 5.  Advokát a klient 

Následující text bude pojednávat o vztahu advokáta s jeho klientem (pochopitelně z hlediska 

profesního), zejména bude pozornost věnována způsobům jeho vzniku, jeho obsahu, který 

tvoří vzájemná práva a povinnosti, a v neposlední řadě i jeho zániku (a jeho právním 

důsledkům). V úvodu musím poznamenat, že jakkoli je tento vztah specifický a do značné 

míry důvěrný, ze soudní judikatury jednoznačně vyplývá, že jeho vznik v žádném případě 

nemůže založit vztah osob blízkých, nebyl-li zde tento vztah již před tímto vznikem.137 

 5.1.  Pojem advokát a pojem klient 

Pojem advokacie byl již vysvětlen v předchozím textu, připomenu, že advokacií v současně 

používaném formálním smyslu se pro účely této práce rozumí profesionální poskytování 

právní pomoci za odměnu osobou, která k tomu splňuje podmínky dané zákonem. Tato osoba 

je advokátem,138 přibližme si tedy nyní, jaké podmínky musí splnit, chce-li vykonávat 

advokacii na území České republiky. 

Pro tento účel je však nutné si advokáty rozdělit na tři základní skupiny – v první z nich jsou 

advokáti tuzemští, druhou představují advokáti evropští a třetí tzv. advokáti zahraniční. 

Nejprve věnujme pozornost advokátu tuzemskému – ten totiž musel pro výkon advokacie 

splnit všechny požadavky, které žadateli o advokátské povolání (dále jen „žadatel“) ukládá 

český zákon o advokacii ve svém § 5. Tyto podmínky jsou následující: 

                                                 
137 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci 8 Tdo 1148/2007.   
138 Zákon o advokacii advokáta sice definuje, avšak jeho definice je poněkud málo obsažná, proto byla v textu použita 

definice doktrinární. Podle § 4 zákona o advokacii je advokátem „každý, kdo je zapsán v seznamu advokátů 
vedeném Českou advokátní komorou“. 
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1) plná způsobilost k právním úkonům – k tomuto účelu se použije úprava obsažená 

v občanském právu.139  

2) bezúhonnost -  na jejím základě by měla být minimalizována možnost přístupu 

takových osob k advokacii, které by jí od samého počátku dehonestovaly (zejména 

se jedná o pachatele úmyslných trestných činů).  

3) ukončené vysokoškolské právnické vzdělání – musí se jednat o magisterský 

studijní program a bez dalšího jsou uznávány jen vysoké školy v České republice. 

Pakliže jde o uchazeče, který vystudoval právnický obor v zahraničí, musí být 

uznání takového titulu stvrzeno mezinárodní smlouvou mezi Českou republikou a 

zemí studia, popř. toto vzdělání musí být uznáno podle zvláštních právních předpisů. 

Tato podmínka do určité míry zajišťuje, aby advokáti měli předchozí odbornou 

přípravu na toto povolání. 

4) 3 roky praxe na pozici advokátního koncipienta140 

5) žadatel nesmí být v pracovním nebo služebním poměru (s výjimkou pracovního 

poměru ke Komoře, k advokátovi či právnické osobě zřízené k výkonu advokacie a 

pracovního poměru, jehož předmětem je výkon vědecké, pedagogické, literární, 

publicistické nebo umělecké činnosti) ani nesmí vykonávat jinou činnost 

neslučitelnou s výkonem advokacie.141 

                                                 
139 Jedná se o §§ 8 a 10 občanského zákoníku, kde je stanovena povinnost soudu buď zbavit osobu způsobilosti 

vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti v případě, že tato pro duševní poruchu, která není 
jen přechodná, není takové právní úkony schopna činit vůbec, anebo tuto způsobilost jen omezit, může-li taková 
osoba činit právní úkony, avšak jen některé (odpovídající míře duševní poruchy, popř. míře užívání alkoholických 
nápojů nebo omamných prostředků a jedů). Pokud k takovému omezení či zbavení nedojde, nabývá se plná 
způsobilost k právním úkonům zletilostí. 

140 Podle § odst. 2 ZoA se za praxi advokátního koncipienta považuje též praxe soudce, prokurátora,  státního  
zástupce,  státního  arbitra,  státního notáře, notáře, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, arbitrážního 
čekatele, právního čekatele státního  zastupitelství, notářského kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, 
exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu 
nebo Nejvyššího soudu anebo Nejvyššího správního soudu, asistenta Veřejného ochránce práv a asistenta státního 
zástupce, přičemž Komora může uznat i jinou odbornou praxi. 

141 Zde je třeba podotknout, že zákon ani stavovské předpisy v zásadě nezakazují, aby advokát vedle výkonu 
advokacie podnikal či provozoval jinou výdělečnou činnost, podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona o advokacii však 
nesmí provozovat žádnou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie, tedy ani takto „postižené“ podnikání. Etický 
kodex advokáta pak ve svém čl. 5 stanovuje zákaz takového podnikání, jehož obsahem je poskytování právních 
služeb a které by bylo v rozporu s tímto stavovským přepisem, dokonce i pouhá spolupráce s podnikatelem, který 
není advokátem a jehož předmět činnosti zahrnuje i obstarávání cizích záležitostí, je advokátovi dovolena pouze za 
předpokladu, že mu k tomu klient přímo vydal příkaz. Výklad příslušných zákonných ustanovení pro určování 
neslučitelnosti či naopak slučitelnosti jiných výdělečných činností advokáta podává představenstvo Komory ve 
„sdělení k otázce výkonu činností neslučitelných s výkonem advokacie“ zveřejněném ve Věstníku České advokátní 
komory č. 3/1997. S výhradou případných změn (korekcí) provedených soudní judikaturou je zde představen výčet 
(nikoli taxativní) činností, které za určitých podmínek mohou být neslučitelné s výkonem advokacie a které naopak 
být neslučitelné nemusí. Sdělení v zásadě nevylučuje, aby advokát vedle výkonu advokacie podnikal, neboť zákon 
advokacii za výlučné povolání nepovažuje, avšak naznačuje, že vhodným způsobem podnikání advokáta je 
podnikání prostřednictvím třetí osoby. Neslučitelné s výkonem advokacie podle tohoto výkladu je například 
poskytování právních služeb advokátem mimo tento výkon, ovšem interpretace jde v tomto případě ještě dál – kryjí-
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6) žadatel musí složit advokátní zkoušku – tato podmínka může být splněna jednak 

zkouškou konanou na základě advokátního zkušebního řádu142 a jednak se za 

takovou zkoušku dle § 6 ZoA pokládá též justiční zkouška, soudcovská zkouška,  

jednotná  soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní zkouška,  

prokurátorská  zkouška,  závěrečná zkouška státního zástupce, arbitrážní  zkouška  a  

notářská  zkouška a exekutorská zkouška, přičemž Komora může uznat i jinou 

odbornou zkoušku v oblasti právní praxe. 

7) žadatel musí složit Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis143 nejvýše 

částkou 10.000,- Kč. 

8) žadatel musí (pokud splnil všechny ostatní ukládané podmínky) složit slib do rukou 

předsedy Komory.144 

Žadatel, byl-li dříve advokátem, musí splňovat i následující předpoklady:  

9) nebylo mu uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo se na něj 

hledí, jako by mu nebylo uloženo.145 

10)  nebyl vyškrtnut ze seznamu advokátů na základě faktu, že proti němu (nebo proti 

společnosti, jíž je společníkem) byl prohlášen konkurz. 

Po splnění všech těchto podmínek je žadatel zapsán do seznamu advokátů a stává se tedy 

advokátem ve smyslu § 4 ZoA 

Druhou skupinou jsou advokáti evropští. Evropským advokátem je podle § 2 odst. 1 písm. 

b) bodů 1. a 2. osoba, která je státním příslušníkem jednoho z domovských států,146 nebo je 

                                                                                                                                                         
li se činnosti konané v rámci podnikatelské činnosti s výkonem advokacie. mimo rámec právních služeb, je taková 
činnost neslučitelná, pokud nelze při jednotlivých úkonech určit, zda jsou učiněny při výkonu advokacie, či při 
výkonu podnikatelské činnosti. Dle mého názoru se podobná pravidla dají aplikovat i na případy, kdy advokát 
pracuje na základě jedné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu zákoníku práce. 

142 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a 
uznávací zkoušky. Advokátní zkouška podle §§ 1 a 2 tohoto předpisu sestává z části písemné a z části ústní, přičemž 
obě části zkoušky jsou vykonávány v oborech práva ústavního a správního, práva trestního, práva občanského, 
rodinného a pracovního, práva obchodního a předpisů upravujících poskytování právních služeb. V ústní části je 
uchazeč přezkoušen i ze základní znalosti práva Evropských společenství a Evropské unie a z orientace v základních 
pramenech mezinárodního práva. 

143 Do dne uzavření rukopisu této práce nebyl dosud takový předpis vydán 
144 Slib zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu  ctít  právo  a  etiku  povolání  advokáta a chránit lidská práva. 

Slibuji,  že  budu  dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“ 
145 V řízení kárném podle ZoA existuje institut zahlazení kárného opatření. Upraven je v § 35 ZoA, podle něhož se na 

advokáta hledí, jako by mu kárné opatření vůbec nebylo uloženo, dnem, kdy takové opatření bylo vykonáno. 
Výjimkami jsou situace, kdy advokátovi bylo uloženo kárné opatření pokuty či dočasného zákazu výkonu advokacie 
(v tomto případě zahlazení nastává uplynutím doby 1 roku od vykonání kárného opatření) a kárné opatření 
vyškrtnutí ze seznamu advokátů (uplynutím 5 let od vykonání opatření) nebo advokátních koncipientů (uplynutím 3 
let od vykonání opatření). Vedle toho se na advokáta hledí, jako by se kárného provinění vůbec nedopustil, dnem 
právní moci rozhodnutí o upuštění od uložení kárného provinění. 

146 Zákon ve zmíněném ustanovení pojem domovský stát definuje jako některý z členských států Evropské unie, 
smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace. 
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sice státním příslušníkem jiného státu, avšak ve zmíněném domovském státě je trvale usazena 

a dále v tomto státě tato osoba musela získat oprávnění poskytovat právní služby (pod 

profesním označením svého domovského státu, které bylo oznámeno ve sdělení Ministerstva 

spravedlnosti147). Evropské advokáty rozlišujeme podle soustavnosti poskytování právních 

služeb na usazené a hostující.  

Hostujícím evropským advokátem je evropský advokát, který je oprávněn poskytovat 

právní pomoc na území České republiky pouze příležitostně  - proto není zapsán v seznamu 

evropských advokátů, ale vztahují se na něj přiměřeně tuzemské právní předpisy upravující 

výkon advokacie. Jeho služby jsou věcně omezeny – např. nemůže sepisovat smlouvy o pře-

vodu nemovitostí, zástavní smlouvy a smlouvy o převodu podniku a jeho části. Pokud je o to 

požádán, musí doložit své oprávnění poskytovat právní služby pod konkrétním profesním 

označením ve svém domovském státě. Zastupuje-li hostující evropský advokát klienty před 

soudy nebo jinými orgány, je povinen ustanovit si advokáta jako svého zmocněnce pro 

doručování písemností.148 

Usazený evropský advokát je oproti hostujícímu zapsán do seznamu evropských advokátů 

vedeného Komorou (zapsán je poté, co doloží, že je státním příslušníkem domovského státu, 

že je v tomto domovském státě oprávněn poskytovat právní služby pod příslušným profesním 

označením a že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu) a může poskytovat právní 

pomoc na území České republiky soustavně.149 

Pokud tak bez podstatnějších přerušení činil po dobu 3 let, činil tak v právu České republiky 

a splňuje podmínky vypočtené výše pro tuzemského advokáta pod čísly 1), 5), 7) a 8), 

Komora jej na základě jeho písemné žádosti zapíše do seznamu advokátů – tím je postaven na 

roveň tuzemským advokátům. Jestliže doba jeho působení byla nižší než tři roky, může 

namísto toho v pohovoru před tříčlennou komisí jmenovanou předsedou Komory prokázat, že 

jeho znalosti českého práva a stavovských předpisů advokacie, jakož i jeho zkušenosti 

s poskytováním právní pomoci jsou dostatečné – pokud se mu to podaří, bude do seznamu 

zapsán.150  

Komora do seznamu advokátů také příslušníka některého z domovských států, nebo 

příslušníka jiného státu, který je v domovském státě trvale usazen, jenž jednak splňuje 

podmínky 1) a 5) 7) a 8), jednak prokáže, že i v domovském státě by mohl na základě 

profesního vzdělání a praxe získat oprávnění k poskytování právní pomoci pod příslušným 

                                                 
147 Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 253/2004 Sb. 
148 § 35 f an ZoA. 
149 § 35l an, § 24a ZoA. 
150 § 5b ZoA. 
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profesním označením a jednak složí zkoušku způsobilosti.151 Takový advokát je pak také 

s tuzemským advokátem rovnocenný.152 

Třetí skupinu představují tzv. zahraniční advokáti. ZoA tento pojem výslovně neuvádí, 

jedná se pouze o pracovní označení osob poskytujících právní pomoc na základě ustanovení § 

5a ZoA. Komora do seznamu advokátů zapíše každého, kdo splňuje podmínky č. 1), 5), 7) a 

8) a prokáže, že může právní služby ve všech věcech poskytovat v jiném státě za podmínek 

slučitelných se ZoA a složí uznávací zkoušku.153 Takto zapsaný advokát však může právní 

pomoc poskytovat jen v oblasti práva takového jiného státu a práva mezinárodního. 

Pro úplnost je třeba dodat, že ZoA umožňuje advokátům vykonávat advokacii jako 

společníkům veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti 

s ručením omezeným154 za předpokladu, že předmětem podnikání takové obchodní 

společnosti je poskytování právních služeb155, nebo ve sdružení založeném podle občanského 

zákoníku na základě smlouvy o sdružení.156 Posledním nesamostatným způsobem výkonu 

advokacie je institut tzv. zaměstnaného advokáta. V tomto případě jeden advokát vykonává 

advokacii v pracovním poměru k jinému advokátovi či společnosti, a to jménem a na účet 

zaměstnavatele, vztah se řídí příslušnými ustanoveními pracovněprávních předpisů.157 

Pojem klient v českém právu není definován, nebývá to ostatně zvykem ani v zahraničních 

právních řádech. Pro účely této práce si jej můžeme vymezit obecně jako „osobu, které je na 

základě právního vztahu vzniklého mezi ní a advokátem tímto advokátem poskytována právní 

pomoc“.  

Klientem může v zásadě být kdokoli, kdo podle předpisů občanského práva nabyl právní 

subjektivity.158 Může se tedy jednat jak o fyzickou, tak o právnickou osobu včetně státu,159  

přičemž není nutné, aby taková osoba měla plnou způsobilost k právním úkonům – sice lze 

                                                 
151 Zkoušku způsobilosti upravuje § 54 odst. 2 ZoA. ověřují se jí stejné znalosti jako v případě výše zmíněné zkoušky 

advokátní, avšak s přihlédnutím k tomu, že žadatel již splňuje předpoklady k výkonu advokacie (resp. k poskytování 
právních služeb pod příslušným profesním označením) v některém domovském státě. 

152 § 5c ZoA 
153 Podle § 54 odst. 3 ZoA se zkouškou způsobilosti ověřují znalosti právních předpisů o poskytování právních služeb 

a základní znalosti o právním řádu České republiky, jejím účelem je také ověření znalostí stavovských předpisů. 
Tuto zkoušku lze, nerozdíl od ostatních, vykonat i v některém z cizích jazyků používaných běžně v mezinárodním 
styku. 

154 Vznik a právní poměry všech těchto společností upravuje obchodní zákoník. 
155 Viz § 15 ZoA. 
156 Viz § 14 ZoA. 
157 Viz § 15a a § 15b ZoA. 
158 Podle § 7 občanského zákoníku vzníká způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti (právní subjektivita) jejím 

zrozením, právnická osoba ji pak nabývá okamžikem svého vzniku (stejně jako způsobilost k právním úkonům) – 
podrobněji viz Knappová, M., Švestka, J., Dvořák J. a kol. Občanské právo hmotné 1, ASPI, 4. vydání, Praha 2005, 
str. 223. 

159 Podle § 21 občanského zákoníku stát, je-li účastníkem občanskoprávních vztahů, je právnickou osobou. 
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namítnout, že osoba k tomuto nezpůsobilá nemůže s advokátem uzavřít smlouvu o po-

skytování právních služeb (o ní bude pojednáno zvlášť) a zavázat se jejími ustanoveními, 

nicméně občanské právo jí takovou možnost dává prostřednictvím institutu zákonného 

zastoupení. Tento institut je upraven v §§ 26 – 30 ObčZ a týká se jen osob fyzických (což je 

pochopitelné, těžko lze konstruovat teorii o právnické osobě stižené duševní poruchou). 

Pokud fyzická osoba není způsobilá k právnímu úkonu, jedná ze ní podle § 26 ObčZ její 

zákonný zástupce.160 Ten sice podle § 22 odst. 1 jedná jménem této osoby, nicméně práva a 

povinnosti z tohoto jednání vznikají přímo zastoupenému. Proto uzavře-li zákonný zástupce 

za osobu, kterou zastupuje, s advokátem smlouvu o poskytování právních služeb, je klientem 

tato osoba, a to bez ohledu na svůj duševní stav.  

 5.2.  Vznik právního vztahu „advokát – klient“ 

Právní vztah advokáta s jeho klientem vzniká v oblasti českého práva třemi základními, od 

sebe do jisté míry odlišnými způsoby. V první řadě může být založen prostřednictvím 

smlouvy o poskytování právních služeb, pokud tento způsob v konkrétním případě selže, 

může se klient domáhat určení advokáta Českou advokátní komorou, případně může advokáta 

ustanovit soud. 

 5.2.1.  Vznik smlouvou o poskytování právních služeb 

Obecně se dá říci, že smluvní stranu si lze vždy zvolit a naopak, nikdo nemůže nikoho 

donutit, aby s ním jakoukoli smlouvu podepsal. Tento princip, nazývaný princip autonomie 

vůle, je jednou z ústředních zásad soukromého, a tedy i občanského práva a používá se již po 

celá staletí. Proto vznik vztahu advokát – klient na základě smlouvy je vznikem 

nejpřirozenějším a dá se uvést, že i v rámci českého právního řádu nejvíce žádoucím, do jisté 

míry toto reflektuje i poslední novela ZoA (zák. č. 219/2009 Sb.), která s účinností od 

                                                 
160 V případě nezletilého dítěte je tento zákonný zástupce určen v ustanoveních § 31 odst. 1 písm. b) a § 36 zákona č. 

94/1963 Sb., o rodině – jedná se primárně o jeho rodiče, není-li rodičovská zodpovědnost svěřena jiné osobě – např. 
osvojiteli na základě § 63 odst.1 téhož zákona. V případě osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo 
osoby, jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena, je zákonným zástupcem soudem ustanovený opatrovník 
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1.9.2009 do něho zařazuje zcela nový § 2a, který zavádí právo každého na svobodnou volbu 

advokáta.161 I Etický kodex ve svém čl. 30 zdůrazňuje, že advokát se při náboru nových 

klientů musí „zdržet jakéhokoli jednání, kterým by se znemožňovala či ztěžovala svobodná 

volba advokáta“. 

Vzniká-li jakýkoli vztah cestou smluvní, tedy cestou vzájemné dohody jeho účastníků, je 

nepochybné, že než vůbec k uzavření smlouvy dojde, musí proběhnout nějaký počáteční 

kontakt mezi budoucími stranami smlouvy. V případě advokátů dříve existovalo velmi 

podstatné omezení stran akvizice nových klientů, advokáti totiž, chtěli-li se zviditelnit formou 

reklamy, měli značně svázané ruce stavovským předpisem č. 15 z roku 1992 o některých 

pravidlech soutěže.162 Mnozí o tom ani nevěděli, jak ukazují některé konkrétní případy, 

kterými se zabývala kárná komise České advokátní komory.163  

Vlivem sílícího rozvoje informační společnosti však rigidita těchto pravidel byla odstraněna 

a v současné době může advokát, jak mu výslovně povoluje čl. 25 Etického kodexu, 

                                                 
161 § 2a ZoA: „Každý má právo na svobodnou volbu advokáta; tím není dotčeno ustanovení §  18 odst. 2 a zvláštní 

právní předpisy upravující ustanovení advokáta soudem.“ 
162 Do dne 2.3.1997, kdy nabyl účinnosti současný Etický kodex, se advokáti museli řídit stavovským předpisem č. 

15. z roku 1992, který ve svém § 6 zcela zakazoval advokátům nabírat nové klienty prostřednictvím reklamy činěné 
například formou obrazového či zvukového záznamu či prostřednictvím rozhlasu a televize. Reklamu formou 
tiskovin zakazoval v případě, kdy se jednalo o zveřejněním „nevhodným způsobem“, demonstrativně pak uvedl, ve 
kterých případech není zveřejnění považování za nevhodné (uvedení firmy a údajů o ní v přiměřeném propagačně-
informačním materiálu, u odborného článku v souvislosti se jménem autora, v profesionálních, mísních a podobných 
seznamech a konečně v přiměřených tiskových oznámeních o vzniku, změně či záníku skutečností významných pro 
výkon povolání). Rozsah zveřejňovaných údajů byl také značně omezen, když advokát mohl zveřejnit jen svoji 
firmu a tzv. doplňkové údaje, mezi něž sice patřila např. preference určité právní oblasti (§ 4 písm. b), avšak 
nesmělo se jednat o naznačování specializace advokáta v určité oblasti právní pomoci (§ 5 písm. b). 

163 Pro příklad uvádím tři rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK. První z nich, učiněné ve věci K 22/94 (celý 
text zveřejněn v Bulletinu advokacie č. 9/2004), se zabývalo situací, kdy kárně obviněný v denním tisku zveřejnil 
inzerát tohoto znění: „JUDr. B. B., advokát se sídlem v N., si Vám dovoluje nabídnout sepisování smluv o převodu 
nemovitostí (smlouvy kupní, darovací) včetně zajištění výpisu z listu vlastnictví, znaleckých posudků, odhadů a 
vyřízení veškerých náležitostí, nutných k převodu nemovitostí do 15 dnů od Vaší návštěvy (po telefonické domluvě 
možno přijet k Vám domů).“ Kárný senát zde dospěl k závěru, že se jedná o výše zmíněný „nevhodný způsob“, a to 
zejména proto, že zveřejněné údaje jdou nad povolený rámec stanovený stavovským předpisem. Rozhodnutím ve 
věci K 1/94 (Bulletin advokacie č. 10/1995) za obdobně nevhodný způsob zveřejnění označil kárný senát inzerát, 
v němž kárně obviněný advokát uváděl: „Advokátní kancelář nabízí podnikatelům a firmám trvalé poradenství a 
zastupování za menší měsíční paušál. JUDr. S. D., tel. č....“ V obou těchto případech se dá hlavní těžiště rozhodnutí 
spatřovat v obsahu samotného inzerátu, oproti tomu věc č. K 61/95 (Bulletin advokacie č. 3/1997), ač posouzena 
podle stejných ustanovení, byla skutkově podstatně odlišná. Kárně obviněný totiž nechal vyrobit 4 700 igeliových 
tašek, na kterých byla vytištěna firma jeho advokátní kanceláře a telefonický kontakt na ní, což kárný senát 
považoval za inzerování „způsobem nepřípustným a snižujícím důstojnost advokátního stavu“, přičemž konstatoval, 
že tyto tašky se mohly stát „zvláště nedůstojnou inzercí např. tím, že by byly používány jako výplň odpadkových 
košů.“ Kárně obviněný podal odvolání. Jeho argumentaci, že předmětné igelitové tašky využíval pouze pro vnitřní 
potřebu kanceláře, však představenstvo ČAK odmítlo jednak pro jejich zhotovené množství a jednak proto, že za 
předměty sloužící vnitřní potřebě kanceláře lze považovat např. tužky, desky s logem a další podobné předměty, 
zatímco igelitové tašky „svou širokou použitelností dávají prostor k tomu, aby byly užívány i k jiným účelům, např. 
nákupům, a jestliže kárně obviněný nezabránil tomu, aby byly používány k běžné potřebě, lze v tomto jednání 
spatřovat porušení závažné povinnosti advokáta.“ Dle mého názoru lze předpokládat, že v tomto jediném případě z 
uvedených by se ve světle argumentace kárného senátu (zejména pak zmínky související s odpadkovým košem) 
podle současného pojetí úpravy reklamních aktivit advokátů mohlo jednat taktéž o způsob nedovolený, porušující 
povinnost advokáta zachovávat důstojnost advokátního stavu. 
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inzerovat své služby v zásadě kterýmkoli zákonem povoleným způsobem (zejména, jako 

každý jiný, musí advokát dodržovat pravidla hospodářské soutěže), přičemž však přirozeně 

musí dodržovat pravidla stanovená v čl. 26 téhož předpisu.164 Proto se tedy potenciální klient 

rozhodující se, zda a případně i kterého advokáta si pro konkrétní věc vybrat, může setkat se 

širokou paletou inzerce v denním tisku, na internetu a v dalších médiích. Advokát však nesmí 

s nabídkou právní pomoci vyrukovat na konkrétní osobu . Zakazuje mu to čl. 31 odst. 1, a to 

s výjimkou situace, kdy je zřejmé, že její neprodlené poskytnutí je v zájmu takové osoby 

nezbytné, odst. 2 téhož článku pak advokátovi nedovoluje při nabízení právních služeb jakkoli 

na adresáta nabídky naléhat. 

Smlouvu o poskytování právních služeb (dále také „SPPS“) budeme jako speciálně 

upravený smluvní typ v českých kodexech soukromého práva hledat marně – není obsažena 

ani v občanském, ani v obchodním zákoníku (dále ObchZ).165 Přesto však tento pojem ZoA 

uvádí v některých svých ustanoveních (v § 19 odst. 1, v § 20 odst. 1, 2, 3 a 4, v § 27 odst. 2), 

ani ten ji však nijak nespecifikuje. V praxi se lze setkat i s pojmem smlouvy o poskytování 

právní pomoci, kterou zákon nezmiňuje (jedná se o starší pojem), avšak v podstatě se typově 

jedná o označení jedné a té samé smlouvy, proto ani zde mezi nimi nebudu činit rozdíl. 

Právní základ pro právo občanské spatřujeme v § 51 ObčZ, podle kterého smluvní strany 

mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena (tzv. nepojmenovanou 

smlouvu, lat. contractus inominatus) avšak tato smlouva nesmí odporovat obsahu nebo 

účelu ObčZ. Souvisejícím ustanovením je § 491 odst. 2 ObčZ, který zavádí v případě 

inominátních smluv k jejich bližšímu určení použití ustanovení zákona upravujících závazky 

jim nejbližší, nestanoví-li samotná smlouva jinak. Toto ustanovení se na základě § 1 odst. 2 

ObchZ použije i pro případ, že se vztah advokát – klient řídí právem obchodním, ve kterém je 

nepo-jmenovaná smlouva zvláštně upravena v § 269 odst. 2 ObchZ, zákon zde oproti 

občanskoprávní verzi uvádí jako podmínku samotného uzavření smlouvy dostatečné určení 

jejího předmětu. 

Na tomto základě se tedy pro SPPS v oblasti práva občanského použije hlava osmá části 

osmé ObčZ obsahující ustanovení o příkazní smlouvě, v oblasti práva obchodního pak 

                                                 
164 Čl. 25 Etického kodexu s nadpisem „Publicita“ zní: „Advokát má právo informovat veřejnost o poskytovaných 

službách za předpokladu, že jsou tyto informace přesné, nejsou klamavé a respektují povinnost mlčenlivosti a další 
základní hodnoty advokacie.“ Čl. 26 s nadpisem „Reklama“ jej pak doplňuje: „Osobní publicita advokáta v médiích 
jako tisk, rozhlas, televize, elektronická komerční komunikace nebo jiná média se povoluje, pokud jsou splněny 
podmínky čl. 25.“ 

165 Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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využijeme díl desátý hlavy druhé části třetí obchodního zákoníku upravující smlouvu 

mandátní. 

Smlouva o poskytování právních služeb bude tedy nepojmenovanou smlouvou. Způsob 

uzavření nepojmenované smlouvy, smlouvy příkazní ani smlouvy mandátní v zákonech 

upraven nenajdeme, platí tedy pravidlo obsažené v § 46 odst. 1 a contrario a tudíž je možné 

takovou smlouvu uzavřít i formou ústní. Nejen v případě smlouvy o poskytování právních 

služeb to však není příliš žádoucí z důvodu nedostatečné právní jistoty, která z takto 

provedeného úkonu plyne, proto se v praxi taková forma prakticky nepoužívá.166 

Obsah této smlouvy bývá celkem standardní – nejprve, jako v prakticky každé smlouvě, 

budou vymezeny smluvní strany a uvedeny jejich osobní údaje, přičemž na straně advokáta 

musí na základě § 12 ZoA167 výslovně být uvedeno označení „advokát“ za jménem, v případě 

sdružení advokátů platí totéž ustanovení přiměřeně, v případě, že osobou mající podle 

smlouvy poskytnout právní pomoc je společnost, jíž je advokát společníkem, se užije její 

obchodní firmy. Zbytek údajů o advokátovi a údaje o klientovi budou již podobné jako u ji-

ných smluv (sídlo / bydliště, IČO...). 

 Dále musí být vymezen předmět smlouvy – obvykle půjde o poskytnutí či poskytování 

právní pomoci, a to ve sjednaném rozsahu a formě, na straně druhé bývá uvedena povinnost 

klienta zaplatit advokátovi odměnu za jeho smluvní plnění (není to však nezbytné, neboť, jak 

bude uvedeno podrobněji níže, právní předpisy upravující advokacii nabízejí institut 

mimosmluvní odměny pro situaci, kdy výše odměny nebo jiný způsob jejího určení ve 

smlouvě o poskytování právních služeb není uveden). 

Nakonec se uvádí datum uzavření smlouvy a podpisy smluvních stran.  

Součástí smlouvy bývá i dohoda o plné moci, přičemž však k tomu, aby advokát mohl 

jednat jménem klienta a činit za něj právní úkony, je potřeba její písemné vyjádření v podobě 

plné moci, nicméně je možné i pozdější zhojení se zpětným účinkem v případě, kdy listina 

                                                 
166 Přesto však, berme to jako výjimku potvrzující pravidlo, kárný senát kárné komise České advokátní komory 

takovou situaci musel řešit. Ve věci K 106/95 kárně obviněný advokát sepsal nájemní smlouvu o pronájmu 
provozovny v zastoupení dvou klientů, společnosti B.M. a paní J.Z. Paní J.Z. mu nepodepsala formulář plné moci, 
přesto jí právní pomoc poskytoval v činnostech, při kterých s plnou mocí prokázat nemusel. Mezi oběma klienty 
však krátce po podpisu smlouvy započaly neshody, v důsledku čehož „bylo zřejmé, že dochází ke kolizi zájmů obou 
klientů“. Advokát ukončil právní pomoc pouze J.Z., přičemž v zastoupení společnosti B.M. podal na J.Z. ze 
zmíněné smlouvy žalobu. Kárný senát to posoudil jako ústně uzavřenou smlouvu o poskytování právní pomoci a 
odmítl argumentaci kárně obviněného, že ke vzniku vztahu advokát – klient nikdy nedošlo, protože plná moc nebyla 
podepsána. Podrobněji viz Bulletin advokacie č. 8/1997, str. 53-54 

167 „Při výkonu advokacie je advokát povinen používat označení „advokát"; za podmínek  stanovených stavovským 
předpisem je advokát oprávněn používat i jiných označení nebo dodatků označujících jeho odborné zaměření.“ 
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s plnou mocí ještě advokátovi vystavena nebyla a on přesto již jménem klienta jednal.168 

Problematika zastoupení na základě plné moci bude diskutována zvlášť. 

 5.2.1.1.  Vznik SPPS na základě smlouvy příkazní 

Smlouva o poskytování právních služeb na základě smlouvy příkazní, tedy v režimu 

občanského zákoníku, je uzavírána v případě, kdy právní pomoc nemá souvislost 

s podnikatelskou činností klienta.  

Příkazní smlouvou se podle zákona zavazuje příkazník obstarat pro příkazce nějakou věc 

nebo vykonat nějakou činnost, přičemž je možné sjednat povinnost příkazce poskytnout 

příkazníkovi odměnu.169  

K tomu, aby příkazník mohl jednat jménem příkazce, je vyžadováno speciální pověření 

(plná moc), jinak platí, že příkazník jedná jménem svým. Příkazce je ale povinen vystavit 

příkazníkovi plnou moc, která mu umožňuje plnit jeho závazek při jednání se třetími osobami. 

Příkazník vždy jedná na účet příkazce. Úprava příkazní smlouvy umožňuje (narozdíl od 

smlouvy mandátní) její lukrativnost, tj. bezúplatnost, avšak advokát zásadně nemůže 

zastupovat klienta bez nároku na odměnu, proto se toto ustanovení pro účely smlouvy o 

poskytování právních služeb nepoužije.170 

Závazek ze smlouvy spočívá v obstarání věci či vykonání činnosti. Co je konkrétní činností, 

to v zásadě demonstrativně stanovuje ZoA v již citovaném ustanovení § 1 odst. 2, přičemž je 

pochopitelně možné, aby se advokát s klientem dohodli jen na některých formách právní 

pomoci. Je třeba podotknout, že advokát se zavazuje pouze k poskytnutí (či poskytování) té 

které formy právní pomoci, nikoli k úspěšnému výsledku, který by klient mohl očekávat, 

neboť ten v řadě případů nelze předem určit.171 Tímto se smlouva příkazní odlišuje od 

smlouvy o dílo, ve které naopak je výsledek nosným bodem celé úpravy, a od podtypů 

                                                 
168 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 2 Cdon 1007/96 uvádí: „Plná moc je jen listinou osvědčující uzavření dohody o 

plné moci; jestliže ten, kdo vystupoval v občanském soudním řízení jako zástupce účastníka, aniž by se prokázal 
plnou mocí, tuto předloží dodatečně ve lhůtě určené soudem, je tím nedostatek průkazu k zastoupení zhojen a jsou 
tak schváleny i ty úkony učiněné v řízení zástupcem účastníka, k nimž došlo před podpisem plné moci.“ 

169 § 724 a § 730 ObčZ. 
170 Podrobněji viz Knappová, M., Švestka, J., Dvořák J. a kol. Občanské právo hmotné 2, ASPI, 4. vydání, Praha 

2005, str. 277-278. 
171 Např. sepíše-li advokát pro klienta na jeho pokyn smlouvu, nemůže mu zaručit, že tato smlouva bude uzavřena. 

Stejně tak nelze (alespoň ve většině případů) předem určit výsledek soudního řízení. 
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příkazní smlouvy nazvaných smlouva o obstarání věci a smlouva o obstarání prodeje věci 

(které jsou již ze zákona úplatné).172 

Závěrem je třeba poukázat i na názor, že smlouva o poskytování právních služeb je přímo 

smlouvou příkazní, byť je výrazně modifikována zákonem o advokacii.173 S tímto názorem se 

však ztotožnit nemohu. Občanský zákoník jako ústřední předpis soukromého práva je 

postaven na myšlence, že lze uzavřít jakoukoli smlouvu, která není v rozporu s jeho obsahem 

a účelem, přičemž v některých případech zákonodárce považoval za nutné konkrétní druh 

smluvního vztahu upravit podrobně ve formě smluvního typu. Tyto smluvní typy jsou až na 

jednu výjimku všechny do textu občanském zákoníku pojaty komplexně, zmíněnou výjimkou 

je pak smlouva pojistná, kterou, opět komplexně, upravuje zákon o pojistné smlouvě,174 

přičemž před jeho účinností byla smlouva pojistná obsažena v hlavě patnácté ObčZ.  

Mohu tedy uzavřít, že všechny smluvní typy, které chtěl zákonodárce upravit, obdařil více 

či méně úplným souborem práv a povinností, které z konkrétního smluvního typu vznikají, 

popř. přesně odkázal na subsidiární užití jiného smluvního typu, jako je tomu například 

v případě směnné smlouvy.175 Smlouva o poskytování právních služeb však jak přesnou 

úpravu, tak i takový odkaz postrádá, nelze tedy bez dalšího určit, že se jedná o smlouvu 

příkazní, k vazbě na její úpravu se lze dostat až po zmíněné aplikaci § 51 a § 491 ObčZ. Proto 

se kloním k tomu názoru, že SPPS je smlouvou charakteru inominátního, zakládající vztah 

mezi advokátem a klientem komplexně upravený v rámci ZoA a řídící se subsidiárně na 

základě výše citovaných ustanovení úpravou smlouvy příkazní.. 

 

 5.2.1.2.  Vznik SPPS na základě smlouvy mandátní 

Druhý typ smlouvy o poskytování právních služeb se řídí ustanoveními obchodního 

zákoníku o smlouvě mandátní. V zásadě mezi výše zmíněnou smlouvou na základě smlouvy 

příkazní a touto není v praxi valného rozdílu, protože ten nejpodstatnější obsah vztahu advo-

káta a klienta je upravena zákonem o advokacii a souvisejícími přepisy. Hlavním rozdílem, 

                                                 
172 Podrobněji viz Knappová, M., Švestka, J., Dvořák J. a kol. Občanské právo hmotné 2, ASPI, 4. vydání, Praha 

2005, str. 277-278 
173 Srv. Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník – velký akademický komentář, Linde Praha, Praha 2008, str. 2145 – 2146. 
174 Zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smllouvě 
175 § 611 ObčZ 
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který v tomto ohledu stojí za zmínku, je fakt, že tuto smlouvu typicky uzavírá s advokátem 

klient ve věci týkající se jeho podnikatelské činnosti.176 

Vedle toho zákon poskytuje možnost, aby se obchodním zákoníkem řídil i vztah advokáta 

s klientem – nepodnikatelem, dohodnou-li se na tom na základě § 262 odst. 1 ObchZ – taková 

smlouva ale již ze zákona musí být písemná177). 

Smlouvou mandátní se podle § 566 ObchZ mandatář zavazuje, že pro mandanta na jeho účet 

zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta 

nebo uskutečněním jiné činnosti. Z dikce ustanovení vyplývá, že alespoň v jedné „verzi“ 

smlouvy spočívající v jednání jménem mandanta je počítáno s plnou mocí – povinnost ji 

vystavit má mandant pro tento případ stanovenu v § 568 odst. 2 ObchZ. Samotná plná moc 

může být zahrnuta přímo do textu smlouvy o poskytování právních služeb, ale, což se 

z praktického hlediska jeví vhodnější, plnou moc lze vystavit separátně.178 

Pro vztah advokáta s klientem může být důležitý i § 567 odst. 2, na základě něhož sice musí 

mandatář jednat podle pokynů mandanta, avšak má též za povinnost upozornit mandanta na 

nevhodnost takových jeho pokynů, pokud zřejmě odporují jeho zájmům.179 V případě 

advokáta tato povinnost nepřímo vyplývá i z jeho povinnosti chránit oprávněné zájmy klienta, 

jak bude podrobněji rozvedena níže. 

 5.2.1.3.  Plná moc 

Advokát ve většině případů poskytování právní pomoci musí jednat jménem klienta. 

K tomu, aby tak mohl činit, mezi ním a klientem musí vzniknout právní vztah zastoupení. 

Právní věda rozlišuje dva druhy zastoupení. Prvním je zastoupení přímé, kdy zástupce sice 

při jednání projevuje vlastní vůli, avšak jedná přitom jménem a na účet zastoupeného, což 

znamená, že práva a povinnosti vzešlé z jednání zástupce zásadně vznikají přímo 

zastoupenému. V zastoupení nepřímém naopak práva a povinnosti vznikají zástupci, neboť 

ten v tomto případě jedná sice v zájmu a na účet zastoupeného, avšak vlastním jménem, 

nicméně na základě smluvního vztahu je povinen je na zastoupeného převést. Tento druh 

                                                 
176 K vymezení podnikatele a podnikatelské činnosti viz pozn. pod čarou č. 8 a příslušná ustanovení ObchZ. 
177 § 262 odst. 2 ObchZ: „Dohoda podle odst. 1 musí mít písemnou formu.“ 
178 Srv. Kobliha, I., Kalfus, J., Kovařík, Z., Kozel, R., Krofta, J., Pokorná, J., Svobodová, Y. Obchodní zákoník – 

komentář, Linde Praha, Praha 2006, str. 1335; viz také Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník, 
Komentář 11. vydání, C. H. Beck, Praha 2006, str. 1280. 

179 Srv. Plíva, S Obchodní závazkové vztahy, ASPI, Praha 2006, str. 238. 
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zastoupení však není v občanském zákoníku upraven obecně, připadá v úvahu jen u některých 

typů smluv, jako je například smlouva o obstarání věci.180 Pro vztah advokáta a klienta je 

relevantní pouze zastoupení přímé, v zastoupení nepřímém může advokát vystupovat jen za 

situace, kdy nevystupuje jako advokát, ale jako podnikatel, jsou-li splněny podmínky slu-

čitelnosti s výkonem advokacie, za nichž činnost na základě takových smluv může 

provozovat. 

Obecnou úpravu přímého zastoupení nalezneme v §§ 22 – 24 ObčZ, úpravu plné moci pak 

obsahují § 31 an. ObčZ. Z § 23 ObčZ vyplývá, že zastoupení vzniká mj. na základě dohody o 

plné moci. Ta je obvykle implicitní součástí smlouvy o poskytování právních služeb, nicméně 

advokát, jedná-li jménem klienta, musí při tomto jednání (obzvláště činí-li jménem klienta 

právní úkony) prokázat i navenek své oprávnění klienta zastupovat, k čemuž slouží právě plná 

moc. Je také třeba zdůraznit, že činnost advokáta je velice širokou a různorodou disciplínou, 

proto k řadě úkonů právní služby není plná moc vůbec potřebná. Pro příklad uvádím situaci, 

kdy klient po advokátu chce sepsání určité listiny, např. smlouvy. Advokát ji na základě 

domluvy sepíše, klient, souhlasí-li s obsahem, si ji převezme a advokátovi zaplatí, což 

znamená skončení poskytování této konkrétní právní služby, aniž by mohla být případná plná 

moc vůbec použita. 

Plná moc je jednostranným právním úkonem klienta vůči advokátovi, kterou klient třetím 

osobám dává na vědomí, že tohoto konkrétního advokáta zmocnil k zastupování v rozsahu, 

který v této plné moci musí být uveden, jinak je neplatná. Pakliže je rozsah tohoto zmocnění 

omezený a zmocněnec jej svým jednáním překročí, nese důsledky takové situace sám, 

zmocnitel tím vázán není. 

Je třeba rozlišovat plnou moc hmotněprávní na základě uvedených ustanovení ObčZ a plnou 

moc procesní podle § 25 an OSŘ. Zatímco hmotněprávní plná moc může být rozsahu 

omezeného, jak bylo uvedeno výše, plná moc udělená advokátovi v rámci občanského 

soudního řízení musí být vždy udělena pro celé řízení, jak plyne z § 25 odst. 1 OSŘ.181 

Pokud se jedná o zastoupení, jehož předmětem je vykonání nějakého právního úkonu, jenž 

ze zákona vyžaduje písemnou formu, musí být plná moc také udělena písemně. Není však 

příliš praktické, aby klient udělil advokátovi plnou moc pouze ústně, zejména za situace, kdy 

tento je v případě zastupování klienta v soudním řízení povinen své oprávnění k procesnímu 

zastoupení soudu doložit (jak již bylo uvedeno výše, jedná se o podmínku řízení, jejíž 

                                                 
180 Srv. Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník – velký akademický komentář, Linde Praha, Praha 2008, str. 204 
181 „Zástupcem  si  účastník  může  vždy  zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále 

jen ,procesní plná moc‘).“ 
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nedostatek se dá odstranit i následným udělením zmocnění), proto je obvyklé, že advokát při 

uzavírání SPPS dá klientovi podepsat i formulář plné moci. 

V praxi je také běžné, že smlouva o poskytování právních služeb samotnou plnou moc 

neobsahuje, neboť bylo-li by tomu naopak, advokát by každému, s nímž by jménem klienta 

jednal, musel smlouvu ukázat, čímž by mohla značně utrpět jedna ze základních premis 

vztahu advokáta a klienta, totiž povinnost mlčenlivosti advokáta. I v rozhodovací praxi kárné 

komise se počítá s tím, že smlouva o poskytování právních služeb a plná moc jsou oddělené 

listiny, přičemž první z nich je interním dokumentem mezi advokátem a klientem, zatímco 

druhý jest používán navenek.182 

 5.2.1.4.  Povinnost a oprávnění odmítnout poskytování právní 

pomoci 

Výše jsem uvedl soukromoprávní zásadu autonomie vůle. Tu však v souvislosti se vztahem 

advokát – klient nelze chápat doslovně, pokud by tomu pak bylo, právo na právní pomoc jako 

jedno z ústavně zaručených práv by mohlo být nakonec jen prázdnou literou. Mohlo by se 

totiž pravidelně stávat, že potenciální klient, jehož věc, pro kterou poptává právní pomoc, je 

například nedostatečně lukrativní, popřípadě je osoba tohoto klienta pro většinu advokátů 

z nějakého jiného hlediska odpudivá (např. má-li advokát hájit před soudem osobu, která, 

vzhledem ke svému předchozímu náležitě zdokumentovanému jednání a/nebo vzhledem 

k jejímu mediálnímu obrazu osobu advokáta v očích veřejnosti dehonestuje), nenalezne 

takového advokáta, který by s ním smlouvu o poskytování právních služeb podepsal, nebo si 

dokonce ani služby advokáta na soukromoprávním základě nemůže z ekonomických důvodů 

dovolit. Proto je autonomie vůle advokáta zákonem do určité míry omezena stanovením 

situací, kdy advokát odmítnout poskytnout právní pomoc nesmí a situací, kdy je naopak 

k takovému odmítnutí povinen. 

V první řadě je v § 18 ZoA stanovena možnost advokáta odmítnout právní služby v případě, 

že nebyl podle zvláštních právních předpisů ustanoven, nebo pokud nebyl určen advokátní 

komorou (o těchto případech bude pojednáno zvlášť). V zásadě se tedy jedná o negativní 
                                                 

182 Viz rozhodnutí kárného senátu kárné komise České advokátní komory ve věci K 34/93, v jehož odůvodnění se 
objevila následující věta: „Je třeba činit rozdíl mezi smlouvou o právní pomoci, která je svou povahou a obsahem 
interní záležitostí a vztahem mezi advokátem a klientem a plnou mocí, kterou deklaruje advokát, že vztah mezi ním 
a klientem existuje.“ Rozhodnutí bylo zveřejněno v Bulletinu advokacie č. 1/1995 na str. 60. 
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vymezení, které advokátovi dává poměrně širokou možnost ve většině případů smlouvu 

s klientem neuzavřít. 

Povinnost odmítnout poskytování právní pomoci je naopak stanovena poměrně přesně 

v taxativním výčtu, který obsahuje § 19 odst. 1 ZoA. Podle tohoto ustanovení advokát musí 

poskytování právních služeb odmítnout, jestliže: 

a) v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou 

v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá,183 

b) osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy potenciálního klienta, již poskytl v téže nebo 

v související věci právní služby advokát, s nímž vykonává advokacii společně, který je 

jeho zaměstnavatelem nebo zaměstnancem stejného zaměstnavatele, 

c) by informace, kterou má o jiném klientovi (i bývalém) mohla nového klienta 

neoprávněně zvýhodnit, 

d) projednání věci se zúčastnil advokát, případně osoba advokátovi blízká,184 

e) zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy advokáta 

nebo osoby advokátovi blízké. 

Advokát ze stejných důvodů musí odmítnout poskytování právních služeb i v případě, že je 

jako zástupce klientovi ustanoven soudem nebo určen Komorou. 

Zjistí-li advokát některou z uvedených skutečností až dodatečně, tedy poté, co již smlouvu 

s klientem uzavřel, je na základě § 20 odst. 1 povinen smlouvu vypovědět.185 

Pro úplnost je třeba dodat, že podle čl. 8 odst. 5 Etického kodexu, vykonávají-li advokáti 

advokacii ve sdružení nebo ve veřejné obchodní společnosti advokátů, žádný z nich 

                                                 
183 Zde znovu uvádím již citované rozhodnutí kárného senátu kárné komise České advokátní komory ve věci K 34/93, 

které se týkalo situace, kdy advokát převzal zastoupení klienta L.B., ačkoli předtím v téže věci zastupoval 
protistranu, klienta F.V. Kárný senát došel k závěru, že ačkoli klient F.V. kárně obviněnému advokátovi nepodepsal 
plnou moc, ke vzniku právního vztahu „potvrzené objednávky právní pomoci“ postačí uzavřená smlouva o 
poskytování právní pomoci. Proto advokát závažným způsobem porušil svou zákonem stanovenou povinnost za 
těchto podmínek zastoupení klienta L.B. odmítnout. 

184 Projednání věci není poskytnutí právní služby, to by se jednalo o nepřijatelný dualismus s důvodem odmítnutí 
poskytování právní pomoci uvedený v bodě a). Projednáním se v tomto případě rozumí například taková situace, 
kdy advokát či osoba jemu blízká (pojem osoby blízké je vysvětlen v § 116 ObčZ – jedná se o příbuzného v řadě 
přímé, sourozence, manžela, partnera; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě 
navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní) by měli 
být ve věci předvoláni jako svědci, popř. by jeden z nich či oba byli osobou poškozenou. 

185 Zde je užitečné upozornit, že do 1.9.2009, tedy do účinnosti zákona č. 219/2009 Sb., novely ZoA, advokát 
v takovém případě smlouvu nevypovídal, ale odstupoval od ní. Pojmově se však jednalo o neelegantní řešení. 
Z důvodové zprávy k novele vyplývá, že „stávající právní úprava poněkud nepřesně upravuje možnost ukončení 
spolupráce mezi advokátem a klientem odstoupením od smlouvy, což by de facto vedlo k povinnosti smluvních 
stran vrátit si veškeré poskytnuté plnění,“ což, jak je nepochybné, „ve většině případů právních služeb dost dobře 
nelze.“ Dále důvodová zpráva argumentuje „legislativní čistotou“, neboť se „v podstatě nejedná o odstoupení od 
smlouvy, ale o její vypovězení.“ 
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nepřevezme vědomě zastoupení klienta, jestliže by kterýkoli z advokátů musel právní službu 

takovému klientovi odmítnout, pokud by advokacii vykonával samostatně. 

Případy, kdy advokát nesmí odmítnout poskytnutí právní pomoci, a další případy vedle výše 

zmíněného, kdy je oprávněn smlouvu o poskytování právní pomoci vypovědět, budou 

vysvětleny v dalších bodech této práce. 

 5.2.2.  Vznik vztahu advokát - klient ustanovením advokáta 

soudem 

V předchozím textu jsem hovořil o omezení autonomie vůle advokáta ve smyslu jeho zcela 

svobodného výběru, kterému z žadatelů poskytne právní pomoc. Po výkladu o poměrně široké 

možnosti advokáta odmítnout poskytnutí právní služby žadateli o ní a o jeho povinnosti tak 

učinit přichází přiblížení dalšího institutu z oblasti možnosti vzniku vztahu advokáta a klienta 

a tím je ustanovení advokáta soudem. 

Představme si výše popsanou situaci, kdy klient, jsa zcela či částečně nemajetný, nemůže si 

dovolit zaplatit advokátovi odměnu, na kterou by měl tento dle právních předpisů nebo podle 

případné smlouvy mít nárok. Pokud by toto pro něj byla tzv. „konečná stanice“ v cestě za 

právní pomocí, mohlo by to v celkovém důsledku znamenat pro celou řadu nositelů práv 

nemožnost efektivně uplatnit svůj nárok v soudním řízení i v řízení před jiným orgánem, 

takovýto stav by byl nežádoucí a není vyloučeno, že by to znamenalo sílící pnutí ve 

společnosti, které by mohlo vyvrcholit sociálními nepokoji nebo, v opravdu velice krajním 

případě, občanskou válkou. 

Naštěstí zmíněnou „konečnou stanici“ český právní řád posunuje o notný kus dál, protože 

umožňuje, aby souhlas advokáta s poskytnutím právní pomoci nahradilo rozhodnutí soudu. 

Pokud je soudní řízení vedeno podle občanského soudního řádu, může podle jeho § 30 

předseda senátu soudu účastníku řízení, který splňuje podmínky k osvobození od soudních 

poplatků,186 ustanovit na jeho žádost zástupce, přičemž, vyžaduje-li to ochrana práv účastníka 

                                                 
186 Podle § 138 OSŘ předseda senátu přizná účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, 

odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. 
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nebo se jedná o řízení, ve kterém je zákonem stanovena nutnost zastoupení účastníka 

advokátem,187 bude tímto zástupcem advokát.  

Podobným způsobem je dle § 29 OSŘ ustanoven advokát jako opatrovník pro fyzickou 

osobu, která není před soudem schopna samostatně jednat (nemá procesní způsobilost ve 

smyslu § 20 odst. 1; procesní způsobilost je v tomto ohledu vázána na výše již vysvětlenou 

způsobilost fyzické osoby k právním úkonům podle občanského zákoníku). V tomto případě z 

dikce § 29 odst. 4 vyplývá, že u advokáta není vyžadován jeho souhlas s ustanovením za 

opatrovníka (narozdíl u jakékoli jiné osoby, co by se takto měla stát opatrovníkem). 

V trestním řízení jsou stanoveny případy nutné obhajoby v §§ 35 a 36 TŘ, přičemž podle § 

35 odst. 1 TŘ může obhájcem v trestním řízení být jen advokát. Jestliže tedy obviněný nemá 

obhájce, ač ho mít musí, a nezvolí si ho ve lhůtě soudem mu poskytnuté na základě § 38 TŘ, 

bude mu ustanoven předsedou soudu, v přípravném řízení soudcem, aniž by obviněný s tím 

musel souhlasit či se toho musel domáhat. Advokát, co byl ustanoven jako obhájce, je 

povinen obhajobu převzít, nicméně na základě důležitých důvodů může této povinnosti být na 

svou žádost (či žádost obviněného) zproštěn. Důležitost takových důvodů posoudí 

v konkrétním případě soudce či předseda senátu, a nejsou-li dány, advokát musí v obhajobě 

pokračovat. Totéž se však děje i v případě, že zproštění obhajoby navrhne sám klient.188 

V soudním řádu správním upravujícím správní řízení je stejně jako v OSŘ stanovena 

možnost ustanovit advokáta tomu účastníku řízení, který splňuje podmínky pro osvobození od 

soudních poplatků – nalezneme ji v § 35 odst. 8 SŘS, podmínky pro osvobození pak v § 36 

odst. 3 SŘS. 

Závěrem zbývá dodat. že je-li advokát ustanoven soudem, hradí jeho odměnu stát, jak 

vyplývá z § 23 ZoA.189 

                                                 
187 Zde se hodí poznamenat, že situace, kdy účastník řízení podmínky k osvobození od soudních poplatků nesplňuje a 

přesto není v soudním řízení zastoupen advokátem, ač podle zákona být takto zastoupen musí, je považována za 
důvod k zastavení řízení (jedná se však o nedostatek podmínky řízení podle § 104 odst. 2 OSŘ, který lze odstranit – 
obvykle soud vyzve účastníka k nápravě v dodatečné přiměřené lhůtě a až není-li problém odstraněn, řízení zastaví – 
blíže k tomu viz nález Ústavního soudu II. ÚS 153/02. 

188 Pro příklad uvádím usnesení Nejvyššího soudu č. 11 Tdo 970/2007. V odvolacím řízení obžalovaná, stíhaná jako 
uprchlá, prostřednictvím třetí osoby (neznámé ženy) doručila svému zvolenému obhájci do soudní budovy před 
veřejným zasedáním výpověď plné moci „pro nespokojenost se způsobem vedení obhajoby“. Přitom obviněná 
„soudu neoznámila, že by si zároveň zvolila jiného obhájce, nebo alespoň projevila vůli tak později učinit.“ 
Odvolací soud po zjištění, že obhájce je na jednání připraven a že na své straně neshledává žádné překážky 
k obhajování, v konání veřejného zasedání pokračoval. Nejvyšší soud judikoval, že tentýž závěr by byl namístě, 
pokud by se jednalo o obhájce ustanoveného s tím, že „je na posouzení předsedy senátu nebo soudce, zda jsou ve 
věci dány důvody k tomu, aby byl ustanovený obhájce povinnosti obhajování zproštěn.Sdělení obviněného může být 
pouze podnětem k jeho rozhodnutí a ve vztahu k ustanovenému  obhájci nemá samo o sobě žádné právní účinky.“ 

189 „Byl-li advokát ustanoven, hradí jeho odměnu stát.“ 
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 5.2.3.  Vznik vztahu advokát - klient určením Českou advokátní 

komorou 

Poslední způsob vzniku právního vztahu advokáta s klientem je vskutku „poslední instancí“, 

znamená poslední možnost pro osobu, která se chce domoci právní pomoci a zároveň je to 

odraz ústavně zaručeného práva na právní pomoc. Tato varianta založení vztahu advokát - 

klient vystupuje do popředí až ve chvíli, kdy se osoba (žadatel) jednak neúspěšně pokusila 

nalézt takového advokáta, který by s ní uzavřel smlouvu o poskytování právních služeb a jed-

nak nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem. V takovém případě na základě 

včasně podané žádosti a za splnění upřesňujících podmínek předseda České advokátní 

komory této osobě advokáta svým rozhodnutím určí. Zpřesňující podmínky jsou následující: 

1) Žadatel se nedomohl poskytnutí právní služby jiným způsobem uvedeným v ZoA (ke 

splnění tohoto požadavku je třeba, aby žadatel doložil prohlášení nejméně dvou 

advokátů, kteří odmítli právní pomoc poskytnout). 

2) Jedná se o jednu konkrétní právní službu, která nezbytně nutně, resp. povinně vyžaduje 

zastoupení advokátem – Komora neurčuje advokáta ke generálnímu zastoupení 

v různých kauzách ani v případě, že zastoupení není ze zákona povinné nebo nezbytně 

nutné.190 

Prokáže-li nadto žadatel ještě řádně a pravdivě vyplněným formulářem, který je přílohou 

vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 275/2006, že jeho majetkové poměry odůvodňují 

poskytnutí právní služby bezplatně nebo za sníženou odměnu, může mu toto zvýhodnění 

být v rozhodnutí taktéž přiznáno. Pokud se v tomto případě bude jednat o zastupování 

bezplatné, advokát klienta zastupuje bez nároku na odměnu, přičemž jeho hotové výdaje, jak 

se v praxi ustálilo, hradí buď Komora, nebo klient.191 

Takového určení advokáta se žadatel může v jedné konkrétní věci domáhat jen jednou. 

Může však nastat taková situace, že advokát poté, co mu takto vznikl právní vztah ke 

klientovi, zjistí existenci jednu ze skutečností, pro které je povinen odmítnout poskytovat 

právní pomoc. Poté, co advokát o tomto vyrozumí jak klienta, tak i Komoru, může se klient 

domáhat určení jiného advokáta. 

                                                 
190 Viz www.cak.cz 
191 Viz např. Nykodým, J. Fungování advokáta – právní a morální závazky ke klientům, Bulletin advokacie č. 6-

7/2000, str. 13. 
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Advokát je také oprávněn právní pomoc klientovi odmítnout v případě, kdy jde o „zjevně 

bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva“. Opět však o tom musí Komoru i klienta 

vyrozumět. 

Závěrem k problematice vzniku vztahu advokát – klient tzv. „nesmluvní“ cestou se sluší 

dodat, že jeho obsah je i v takových případech stejný, jako by byl založen smluvně, protože 

vzájemná práva a povinnosti advokáta a klienta jsou upraveny v ZoA. Nadto je třeba znovu 

poukázat na již citovaný čl. 6 odst. 2 Etického kodexu, v němž je zdůrazněna povinnost 

advokáta věnovat se takto vzniklým právním vztahům se stejnou svědomitostí, jako by se 

jednalo o smluvní závazky. 

 5.3.  Obsah právního vztahu advokát – klient 

V následujícím textu bude osvětlen obsah právního vztahu mezi advokátem a klientem 

zejména z pohledu ustanovení ZoA a stavovských předpisů advokacie.  

Obsahem právních vztahů obecně bývá soubor práv a povinností upravených dílem 

dohodou jejich účastníků a dílem prostřednictvím právních předpisů. V případě vztahu advo-

káta a klienta, který je jedním z prostředků sloužících k zajišťování efektivního fungování 

práva na spravedlivý proces, je právní úprava o poznání podrobnější, než u jiných takových 

vztahů. Důvodem je vedle jeho specifické povahy jistě i fakt, že Česká advokátní komora jako 

orgán dohlížející mimo jiné i na pověst advokátního stavu jako celku, vydává nad rámec 

zákonů a podzákonných předpisů stavovské předpisy, které ještě upřesňují a do určité míry 

v některých případech i zpřísňují pravidla stanovená v právních normách vydaných 

prostřednictvím státní moci. Proto jsou v zákoně konkrétně upraveným obsahem právního 

vztahu advokát – klient zejména povinnosti advokáta vůči klientovi, avšak z toho nelze 

v žádném případě vyvozovat, že by klient byl zcela bez povinností vůči advokátovi, a tedy ani 

že by advokát vůči klientovi neměl žádná práva. 

Vztah advokát – klient je vztahem, který v sobě snoubí jak prvky soukromoprávní, tak 

veřejnoprávní, avšak z hlediska své povahy je, vznikl-li na základě smlouvy o poskytování 

právních služeb, zejména vztahem fiduciárním, tedy vztahem založeným na vzájemné důvěře 

jeho subjektů. Z pohledu klienta je důvěra prezentována faktem, že v ideálním případě klient 

vyhledá konkrétního advokáta, protože věří v jeho profesní kvality. Z pohledu advokáta pak 
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důvěra ke klientovi spočívá již v samém jeho přijetí a v odhodlání bránit jeho zájmy (které 

jsou oprávněné – viz níže).192 

 5.3.1.  Práva a povinnosti advokáta 

Vzhledem k tomu, že klient bývá z hlediska své neznalosti právních předpisů a z hlediska 

svěření řady mnohdy velice citlivých a důvěrných údajů týkající se jeho osoby (nelze ani 

vyloučit, že se klient advokátovi svěří s více či méně kompletním rejstříkem svých osobních 

pocitů) advokátovi slabší smluvní stranou, je zcela logické, že advokát je při svém jednání 

vůči klientovi i při jeho zastupování svázán značným množstvím omezení a povinností.  

Úvodem je nutno zdůraznit, že prakticky všechny povinnosti, které jsou advokátovi ve 

vztahu advokát – klient (mimo tento vztah má advokát i jiné povinnosti, zejména vůči 

Komoře, avšak ty nejsou předmětem této kapitoly) uloženy, mají sloužit na ochranu klienta 

– mělo by to tedy přispívat k lepší pověsti advokátů a k tomu, aby se potenciální klient nebál 

advokáta v konkrétním případě vyhledat. Fakt, že tomu tak mnohdy není, je, bohužel, 

právními předpisy nejen nezaviněný, avšak také zřejmě neopravitelný, neboť lidský faktor, 

jak bude na příštích stránkách ukázáno, je, zdá se, právně neuchopitelný. 

 5.3.1.1.  Povinnost chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy 

klienta a řídit se jeho pokyny 

První ze zákonných povinností, které jsou advokátovi v jeho právním vztahu s klientem 

uloženy, je zároveň ta nejdůležitější, ta, která je ve své podstatě jádrem tohoto vztahu a od-

bornou literaturou je dokonce označována za „univerzální“ čí „základní“ povinnost 

advokáta,193 což znamená, že determinuje prakticky veškerou činnost advokáta ve vztahu ke 

klientovi a promítá se i v jeho ostatních povinnostech k němu.  Není tedy překvapením, že § 

                                                 
192 Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost, I. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str. 45-46. 
193 Viz např. Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost, I. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str. 129; viz 

také Schelleová,  I a kol. Organizace soudnictví a právní služby, Key publishing s.r.o., Ostrava 2008, str. 147. 
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16 odst. 1 ZoA,194 který ji do vztahu advokát – klient zavádí, je jedním z nejčastěji 

aplikovaných ustanovení v judikatuře kárné komise Komory.  

Ve většině případů je takto aplikován ve spojitosti s odst. 2 téhož paragrafu,195 o němž se 

v zásadě co do jeho dopadu dá tvrdit totéž, co o předchozím ustanovení, v tomto kontextu se 

tedy jedná v podstatě o nedílnou součást advokátovy základní povinnosti chránit a prosazovat 

práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny.   

Z jazykového i věcného hlediska lze povinnost stanovenou v citovaném odst. 1 rozdělit na 

tři základní složky:  

a) chránit práva a oprávněné zájmy klienta 

b) prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta 

c) řídit se pokyny klienta 

Povinnost řídit se pokyny klienta 

Jednotlivé složky,  na které se dělí advokátova povinnosti chránit a prosazovat práva a 

oprávněné zájmy klienta, se navzájem podmiňují, proto musím začít třetí, tedy poslední 

z výše uvedených, neboť ta v podstatě determinuje obsah zbývajících dvou.  

Je sice třeba vycházet ze zásady, že advokát nesmí nic učinit proti vůli svého klienta, 

neboť, byť třeba i udělil advokátovi procesní plnou moc, stále je z titulu této složky 

advokátovy základní povinnosti pánem věci, avšak souhlas obvykle nemusí (a ani by to 

nebylo příliš praktické) být advokátem vyžadován ad hoc ke každému konkrétnímu úkonu, 

který v zastoupení klienta musí učinit. V praxi se obvykle vůle klienta promítne již do 

smlouvy o poskytování právních služeb a do plné moci co do rozsahu a formy poskytnutého 

úkonu právní služby, čímž advokát získá určitý „manévrovací prostor“.  

Příkladem budiž situace, kdy advokát řádně převezme klientovu kauzu, přičemž pokynem 

klienta bude vymoci na protistraně určité peněžité plnění na základě jí porušené kupní 

smlouvy. V takovém případě, jsou-li splněny všechny náležitosti smlouvy o poskytování 

právních služeb a plné moci k tomu potřebné a odpovídá-li to počáteční dohodě, se advokát 

jistě nebude klienta znovu ptát, zda může poslat dlužníkovi upomínku, zda na něj může podat 

žalobu, zda podat návrh na výkon rozhodnutí... To samo o sobě plyne z povahy právní služby, 

                                                 
194 „Advokát  je  povinen  chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta 

však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta 
přiměřeně poučit.“ 

195 „Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je  povinen  využívat  důsledně  všechny  
zákonné prostředky a v jejich rámci  uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěš-
né.“ 
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která je poskytována. Ta později pochopitelně může upřesněna, případně pozměněna (a to 

není nic neobvyklého) na jedné z porad mezi advokátem a klientem.  

Musím také upozornit na velice úzkou souvislost s povinností advokáta informovat klienta, 

o níž bude pojednáno zvlášť. Advokát musí klienta řádně informovat, jak vyřizování věci 

postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů, 

jak plyne z čl. 9 odst. 1 Etického kodexu. Může se totiž stát, že průběh případu 

nekoresponduje s očekáváním klienta indikovaným při převzetí věci advokátem (v takovém 

případě nejspíše klient po poradě s advokátem změní své požadavky, popř. vymění advokáta), 

nebo naopak koresponduje, avšak okolnosti, za kterých klient předchozí pokyny udělil, se 

změnily natolik, že klient na nich již netrvá a inklinuje k jinému řešení, byť pro něj třeba 

nevýhodnému. Příkladem může být situace, kdy advokát pomáhá rozvést klientovo 

manželství na základě § 24 odst. 1 zákona o rodině196 a vše je takříkajíc na dobré cestě včetně 

pro klienta příznivého rozdělení majetku, nicméně, ještě před rozhodnutím soudu se klient se 

svým manželem (či svou manželkou) do jisté míry usmíří, což by nejspíš nakonec vyústilo 

v nový pokyn klienta spočívající v sepsání mimosoudní dohody o vypořádání společného 

jmění manželů, který bude upraven ve prospěch protistrany, ale to pouze za předpokladu, že 

klient ví, v jakém stadiu se řízení nachází a co to pro jeho postavení v dané chvíli znamená. 

Proto tedy klient musí mít možnost vždy zareagovat na jakoukoli novou skutečnost 

ovlivňující průběh vyřizování věci. 

Měl-li by však na základě výše zmíněného jakýkoli pokyn klienta být pro advokáta 

prakticky slovem Božím, kterému se nelze žádným způsobem postavit, skýtala by taková 

hypotetická situace nebezpečí, že se advokát stane nástrojem protiprávního jednání ze strany 

klienta a nebude tomu moci zabránit jinak, než že poruší zákon a klientovu příkazu se 

svévolně zprotiví (nebo nezprotiví, protiprávního jednání se naopak ochotně zhostí a bude se 

poté hájit, že pouze plnil svou zákonem uloženou povinnost, i takový advokát by se jistě 

našel).  

Proto ZoA takovému stavu zamezuje a povinnost advokáta řídit se pokyny klienta omezuje 

požadavkem jejich souladu s právním i stavovským předpisem. Není-li tato premisa u kon-

krétního klientova pokynu splněna, advokát jím vázán není, avšak klienta o tom musí 

přiměřeně poučit, aby mohl uvážit další postup jakýkoliv, ale jiný. 

                                                 
196 § 24 odst. 1zák. č. 94/1963 Sb. zní: „Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je  

manželství  tak  hluboce  a  trvale  rozvráceno,  že nelze očekávat obnovení  manželského  soužití;  bere  přitom  v 
úvahu příčiny rozvratu manželství.“ 
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Vedle tohoto korektivu povinnosti advokáta řídit se pokyny klienta lze zaznamenat další 

průlom s příchodem zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti (dále také „ZLV“). Tento zákon advokátům v § 20 odst. 1197 nařizuje, aby za 

splnění v něm uvedených podmínek odložili splnění příkazu klienta do doby, než uplyne 24 

hodin od přijetí oznámení o podezřelém obchodu198 Ministerstvem financí. Advokáti jsou 

však povinni takto sledovat pouze ty situace, které jsou uvedeny v § 2 odst. 1 písm. g) ZLV, 

jedná se o poskytování právní služby v konkrétně vyjmenovaných oblastech (např. při 

úschově majetku svého klienta či obstarávání koupě nebo prodeje nemovitosti),  

Nadto má advokát na základě § 15 ZLV povinnost odmítnout příkaz klienta, pokud se 

klient odmítl podrobit povinné identifikaci či kontrole,199 nebo se jedná o politicky 

exponovanou osobu200 a advokátovi není znám původ majetku, který by měl být v obchodu 

použit. 

Co se formy pokynu klienta týče, nejlepší je pochopitelně klást důraz na její písemnost, byť 

zákon v žádném případě formu neomezuje. V praxi bývá běžná i taková situace, že klient 

s advokátem se domluví na dalším postupu prostřednictvím telefonické či ústní komunikace, 

avšak to pak může skýtat případné úskalí při sporu o náhradu škody či kárném řízení, protože 

prokázat obsah telefonického či jiného hovoru může být, obzvláště v souvislosti 

s předpokládanou absencí svědků (průměrný klient jistě nebývá dvakrát potěšen, je-li jeho 

poradě s advokátem přítomna jakákoli třetí osoba), značně obtížné, zejména tvrdí-li každá ze 

stran sporu opak. V tomto kontextu tedy považuji za užitečné upozornit také na pevnou 

provázanost této složky advokátovy základní povinnosti s jeho povinností vést dokumentaci 

(viz níže). 

                                                 
197 „Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním příkazu klienta by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo 

zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, povinná osoba může splnit  
příkaz klienta týkající se podezřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení podezřelého 
obchodu ministerstvem. Majetek, jehož se příkaz klienta týká, vhodným způsobem zajistí proti manipulaci, která by  
byla v rozporu s účelem tohoto zákona. Na odklad splnění příkazu klienta upozorní povinná osoba ministerstvo 
v oznámení o podezřelém obchodě.“ 

198 Pojem podezřelého obchodu je definován v § 6 ZVL jako „obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících 
podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny  
k  financování terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat,“ přičemž poté 
zákon podává demonstrativní výčet, co se takovými jinými skutečnostmi rozumí (např. když klient během jednoho 
dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost 
obvyklé). V odst. 2 jsou pak popsány situace, kdy se o takový podezřelý obchodem jedná vždy (např. se klient 
odmítá podrobit kontrole). 

199 Viz §§ 7 – 14 ZLV 
200 Viz § 4 odst. 5 ZLV – jedná se zejména o vysoce postavené státní úředníky, soudce vyšších soudních orgánů, 

vysoké důstojníky v ozbrojených silách apod., kteří mají bydliště mimo ČR, nebo svoji funkci mimo ČR vykonávají, 
dále také jejich blízcí příbuzní, manželé, popř. společníci či spolumajitelé stejných právnických osob.  
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Povinnost chránit práva a oprávněné zájmy klienta 

Na samém začátku, budeme-li se zabývat touto složkou povinnosti advokáta chránit a pro-

sazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, musí být nepochybné, co je 

jejím předmětem. Ze zákonné dikce plyne, že předměty jsou dva, a to „práva klienta“ a „o-

právněné zájmy klienta“.  

U prvně jmenovaných je zřejmé, že se jedná o tzv. subjektivní práva klienta, tedy o mož-

nost chování konkrétního subjektu danou objektivním právem.201  

Oprávněnými zájmy v tomto kontextu jsou pak takové zájmy klienta, jejichž naplnění či jen 

pouhé jejich sledování není v rozporu s účinnou právní úpravou. Například zájmem klienta 

- podnikatele by jistě bylo dosažení takového postavení na trhu, které se co nejvíce blíží 

postavení monopolnímu, to ovšem neznamená, že advokát je povinen svému klientovi pomoci 

zlikvidovat nepohodlnou konkurenci prostřednictvím podvodného jednání či jiným nezá-

konným způsobem, na druhou stranu však nelze vyloučit odstranění konkurence formou čistě 

legální, např. jak perfektně a srozumitelně vyvedenými co do obsahu, tak i grafickou úpravou 

překrásně pojatými vzorovými smlouvami mezi tímto klientem a koncovým uživatelem, které 

advokát osobně připravil v rámci poskytnuté právní služby a které těmito svými kvalitami 

předčí podobné smlouvy ostatních podnikatelů natolik, že koncoví uživatelé dávají klientově 

firmě téměř absolutní přednost před firmami ostatními. 

V této souvislosti je třeba také klást zvláštní důraz na čl. 6. odst. 1 Etického kodexu, v němž 

jsou oprávněné zájmy klienta postaveny nad vlastní zájmy advokáta. JUDr. K. Čermák ve 

svém komentáři k Etickému kodexu202 (dále jen „Komentář“) k tomuto ustanovení uvádí: 

„Osobní zájmy advokáta je nutno vykládat široce jako zájmy nejen podnikatelské (zájem na 

zisku, zájem na rozvoji kanceláře), ale i jako zájmy soukromé (zájmy rodinné, rekreační, 

studijní,vědecké, umělecké atp.)... Korektivem z druhé strany bude... oprávněnost konkrétních 

zájmů klienta v dané situaci. Neoprávněný bude zájem klienta např. tehdy, odmítá-li 

substituční zastoupení při jednání nebo odročení jednání, kdyby to advokátovi znemožnilo 

jeho plánovanou dovolenou. Stejně neoprávněný bude jeho zájem, trvá-li na okamžitém 

podání žaloby, když se advokát protistrany k věci v poskytnuté lhůtě nevyjádřil v důsledku 

odůvodněné nepřítomnosti, aniž klientovi hrozí nějaká újma z přiměřeného prodloužení lhůty. 

                                                 
201 Objektivním právem se rozumí soubor platných právních předpisů, subjektivním právem je „možnost (resp. míra 

možnosti) subjektu chovat se určitým způsobem, tj. možnost vyjádřená a zaručená objektivním právem, a tedy 
chráněná zláštním způsobem, stanoveným v právních normách.“ Podrobněji viz Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. 
Teorie práva,Praha, EUROLEX Bohemia s.r.o., 2001, str. 25, 103-104. 

202 Čermák, K. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů české republiky, komentář, zvláštní číslo Z1 
Bulletinu advokacie z roku 2000, str. 27 
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Kárné praxi je zapotřebí ponechat bližší vysvětlení na jednotlivých případech.“ Vedle toho 

mají zájmy klienta přirozeně přednost i před advokátovým ohledem na ostatní advokáty. 

Ve svém článku203 zveřejněném v Bulletinu advokacie se problematice práv a oprávněných 

zájmů klienta věnovala i M. Jančarová. Uvádí: „Právy a oprávněnými zájmy klienta lze 

rozumět vše týkající se právní služby advokáta. Mezi práva a oprávněné zájmy klienta tak 

náleží nejen právo na poskytování právních porad a na zastupování před soudy a jinými 

orgány, ale také právo na to, aby advokát komunikoval s osobami, jejichž zájmy jsou v roz-

poru se zájmy klienta (resp. s jejich právními zástupci), napomáhal smírnému řešení 

problémů klienta a poskytoval klientovi i další potřebné služby. Za oprávněné zájmy klienta 

však nelze v žádném případě považovat (... )zájmy, které jsou v rozporu s dobrými mravy.“ 

Pokročím-li v jazykovém výkladu dále, slovo „chránit“ použité v § 16 odst. 1 ZoA jako by 

naznačovalo spíše pasivní způsob činnosti, což by se tedy mohlo zdát nepodstatné a stojící 

spíše v pozadí, chtělo by se říci na okraji zájmu, avšak ve vztahu advokát – klient je tento 

pojem naopak zcela esenciální.  

Klient, který advokátovi svůj případ svěří, má (resp. měl by mít) důvěru v to, že 

okamžikem, kdy se advokát věci ujme, je kolem ní vytvořena jakási ochranná bariéra, tedy 

v to, že advokát nedopustí, aby klientovi byla v této jeho záležitosti způsobena újma, na které 

sám klient v důsledku svého předchozího jednání vinu nenese.  

Lze to jistě srovnat se situací, kdy zraněná či vážně nemocná osoba je po přivolání 

zdravotnické záchranné služby naložena do sanitního vozu a má tedy zato, že tímto úkonem je 

tzv. „z nejhoršího venku“. Z logiky věci však je zřejmé, že tato „domněnka“ nemusí být 

v konkrétním případě správná. Sanitní vůz je jako účastník silničního provozu (byť do jisté 

míry privilegovaný) vystaven stejným nebezpečím, jako účastníci ostatní, proto nelze spoléhat 

na to, že stav převáženého je dokonale zakonzervován a bude se již jen zlepšovat, naopak se 

může podstatně zhoršit, ať už je to pochybením zdravotnického personálu ve voze 

přítomného, následkem dopravní nehody, selháním přístrojů na podporu životních funkcí či 

dalšími nepříjemnými situacemi, třeba na lidské vůli nezávislými. 

Podobné závěry lze v přeneseném významu aplikovat i na vztah advokáta s klientem 

v rámci povinnosti advokáta chránit práva a oprávněné zájmy klienta. Advokát (sanitní vůz 

s veškerým příslušenstvím včetně zdravotnického personálu, příslušných přístrojů a oše-

třujícího lékaře) převezme klientův případ (pacienta ve více či méně vážném stavu) a od té 

chvíle je od něj očekáváno, že stav případu se nezhorší, protože je přeci „v dobrých rukách 

                                                 
203 Jančarová, M. Práva a povinnosti ve vztahu advokáta a klienta, Bulletin advokacie 10/2000, str. 45 
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protřelého odborníka.“ K utvoření tohoto často lehce utopického závěru klientovi napomáhá 

rozšířená pověra, podle které advokát je znalcem veškerých právních předpisů, a to dokonce 

v paragrafovaném znění (znalejší klienti předpokládají i encyklopedickou znalost soudní 

judikatury), tedy je schopen v případě hrozícího nebezpečí okamžitě efektivně zakročit. Ve 

svém lehce satiricky laděném článku s názvem „Klient nade vše, aneb jiné právo advokátů“ 

z roku 2007, kdy zároveň podrobil advokátní stav tvrdé kritice, tento jev velmi poutavě popsal 

v advokacii dříve činný JUDr. Petr Černý, toho času asistent soudce Ústavního soudu: 

„Je nutno si uvědomit, že klient ve chvíli, kdy v kanceláři dopoví svůj příběh, čeká právní 

rady, které mu pomohou jeho problémy řešit. Laická veřejnost má představu, že každý právník 

si pamatuje nejen všechny zákony, ale i čísla paragrafů. Toho jsme ostatně příčinou my sami, 

neboť své projevy zahrnujeme plejádou většinou úplně zbytečných čísel. Představu o ge-

niálním a vševědoucím advokátovi by asi poněkud podkopalo chaotické hledání v před-

pisech.“
204

 

K tomu, aby si klient nedělal plané naděje na úspěch ve věci, která je v takovém stavu, že se 

v tom lepším případě nedá její pozitivní výsledek dopředu zaručit a v tom horším se jedná 

dokonce o kauzu prakticky nevyhratelnou, je nezbytné, aby advokát již při první poradě s kli-

entem nebo bez zbytečného odkladu po ní klienta na základě klientem poskytnutých 

informací seznámil se stavem věci z pohledu právního a s možnými variantami dalšího 

vývoje, čímž svou ochranitelskou povinnost ohraničí reálnými možnostmi konání v rámci 

právních předpisů. Neudělá-li to, popřípadě uvádí-li klientovi o případu sice velmi 

optimistické, leč přesto ne zcela podložené informace, vystavuje se nebezpečí prošetřování za 

strany Komory, stejně jako v situaci, kdy některé informace vůbec neposkytne, ačkoli jej 

k tomu třeba morálně opravňuje rozsah zplnomocnění.205 

Dalším aspektem ochrany práv a oprávněných zájmů klienta je i pokud možno co 

nejbezprostředněji učiněná právní analýza pokynu klienta – jak bylo výše uvedeno, advokát 

je sice povinen řídit se pokyny klienta, nejsou-li v rozporu s právním či stavovským 

předpisem, avšak to neznamená, že musí slepě vyplnit klientův sice legální, ale z hlediska 

                                                 
204 Celý článek byl dne  29. 10. 2007 zveřejněn prostřednictvím blogu Pavla Molka na internetové stránce 

http://jinepravo.blogspot.com/2007/10/klient-nade-ve-aneb-jin-prvo-advokt.html. 
205 Kárný senát kárné komise ve věci K 84/03 rozhodoval o následujícím skutkovém ději: Kárně obviněná převzala 

zastoupení Ing. P.M., MBA ve věci správního rozhodnutí ve stavebním řízení. Převzala jej na základě na konzultaci 
s klientem (předmětem konzultace byly řádné či mimořádné opravné prostředky proti danému rozhodnutí) plné moci 
udělené ústně pro účel kontaktu se sousedem klienta, nikoli však pro obecné zastupování ani pro podání opravných 
prostředků. Kárný senát uzavřel, že kárně obviněná se ve své právní službě omezila pouze na zprostředkování 
kontaktu se sousedem Ing. V., aniž by klienta dostatečně poučila o možnosti podání žaloby proti rozhodnutí 
správního orgánu, včetně příslušné lhůty pro toto podání. V důsledku toho tato lhůta marně uplynula – tímto 
jednáním, resp. nečinností, kárně obviněná porušila povinnost stanovenou v § 16 odst. 1, 2 ZoA. Toto rozhodnutí 
tedy podtrhuje i ochrannou složku advokátovy činnosti při poskytování právních služeb. 
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jeho zájmů či práv zcela či částečně nesmyslný pokyn, a to okamžitě po jeho formulaci, ba 

právě naopak, musí klienta přiměřeně poučit o dopadu realizace takového pokynu a ubezpečit 

se, zda je takový následek skutečně tím, co klient měl v úmyslu, když pokyn udělil.  

Příkladem může být situace, kdy klient v postavení věřitele, jsa emocionálně ovlivněn 

nelichotivou ekonomickou situací dlužníka, krátce před vypršením promlčecí lhůty 

k vymáhání tohoto dluhu vydá pokyn advokátovi, aby žalobu na plnění na tohoto dlužníka 

zatím nepodával, protože se s dlužníkem ústně dohodl, že až tento bude při penězích, rád 

dlužnou částku uhradí. Advokát v takovém případě, byť by třeba mohl být i vnitřně potěšen, 

že mu klient nepřidělává práci, musí klienta poučit, že při takovém řešení věci by mohla 

uplynout promlčecí lhůta k uplatnění jeho práva a kvůli tomu by se, vzhledem k ústnosti 

uzavřené dohody, následně právo stalo soudně nevymahatelným.206 Bude-li však klient i po 

náležitém seznámení s dopady jeho záměru trvat na takovém řešení, nezbývá advokátovi, než 

uposlechnout. 

Povinnost prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta 

Poslední ze tří složek je složkou aktivní, naznačující tedy aktivitu advokáta směrem ven, 

jejím předmětem jsou opět práva a oprávněné zájmy klienta, jak byly vymezeny výše. 

Spočívá zejména v úkonech jménem klienta činěných v jeho zastoupení (což ovšem nemusí 

být jediné její využití – jistě se dá konstruovat i takové porušení této povinnostní složky, 

jakým je nedostatečně kvalitní, resp. nedostatečně právně „ošetřená“ smlouva, kterou advokát 

sepíše a která pak svou nedokonalostí způsobí klientovi újmu). 

Jestliže klient svěří konkrétnímu advokátovi svoji věc, logicky očekává, že ze strany 

advokáta jakožto odborníka na právní problematiku budou učiněny všechny potřebné kroky 

k jejímu úspěšnému vyřízení, k tomu ostatně napomáhá i plná moc, kterou advokátovi řádně 

udělil a prostřednictvím které jej obdařil právem ve věci jednat.  

Velmi podstatnou součástí zejména této složky je již jednou citovaný § 16 odst. 2 ZoA, 

který mj. advokátovi nařizuje „využívat všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit 

v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.“ Jedná se o značně 

subjektivní hledisko, zákonu postačí, že advokát určité jednání považuje za prospěšné, aby 

tedy advokát nemohl (legálně) klienta poškodit postupem sice právně konformním a danou 

právní službu bezezbytku naplňujícím, ale objektivně klientovo postavení v širším úhlu 

                                                 
206 V občanském právu existující právní institut uznání dluhu totiž ke své platnosti vyžaduje písemnou formu, poté 

běží nová promlčecí lhůta v délce deseti let ode dne uznání, či případně od skončení lhůty k plnění v písemném 
uznání uvedené – viz § 558 ObčZ ve spojení s § 110 odst. 1 ObčZ. 
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pohledu zhoršujícím, je třeba toto ustanovení vykládat v souvislosti s ochranou práv a o-

právněných zájmů klienta, která je zde jeho přirozeným korektivem.  

Proto advokát při prosazování práv a oprávněných zájmů klienta musí mít na zřeteli nejen 

konkrétní právo a konkrétní zájem tohoto klienta plynoucí z konkrétní smlouvy o poskytování 

právních služeb, ale i případné jeho jiné zájmy a jiná práva, je-li s nimi dostatečně 

obeznámen, a hrozilo-li by nebezpečí, že budou nějakým způsobem poškozeny, musí o tom 

klienta přiměřeně poučit. Pro příklad z kárné praxe v této souvislosti odkazuji na již jednou 

citované kárné rozhodnutí K 84/03.207 

Aktivita advokáta v omezení daném tímto na klientově úvaze značně závislým rámcem 

musí obsáhnout všechny v úvahu přicházející možnosti dané platnými právními předpisy, 

nelze, aby advokát některé pro náročnost vynechal, či dokonce aby žádnou aktivitu 

nevyvíjel.208 

Pokud již advokát úkony v rámci prosazování práv a oprávněných zájmů klienta provádí, 

musí tak činit, jak plyne z § 16 odst. 2 ZoA, svědomitě. To znamená, ve spojení s před-

pokládanou odbornou způsobilostí advokáta, činit tyto úkony formou právně bezvadnou a 

obsahově co možná nejkvalitnější.209 

Závěrem k problematice základní povinnosti advokáta ve vztahu ke klientovi dodávám, že 

z dikce její právní úpravy jednoznačně vyplývá kumulativní poměr mezi všemi třemi 

složkami, v konkrétním případě se proto málokdy stane, aby byla zastoupena jen jedna z nich, 

advokát musí vést v patrnosti všechny tři. Pokud právo klienta chrání i navzdory jeho 

pokynům, bude to znamenat porušení jeho povinnosti, stejně tak je tomu i s prosazováním. 

                                                 
207 Viz str. 74. 
208 Ve věci K 105/06 rozhodoval kárný senát o situaci, kdy se kárně obviněná advokátka ve smlouvě o poskytování 

právních služeb zavázala podat v zastoupení klientky A.B. žalobu na náhradu škody. Tuto žalobu však podala až 
poté, co si klientka vyžádala informace o průběhu řízení (předtím jí opakovaně jí nepravdivě tvrdila, že žaloba již 
byla podána), ale podala ji bez uhrazení soudního poplatku, ačkoli pro tento účel předtím převzala od klientky 
zálohu. Klientka jí pro její dlouhodobou nečinnost vypověděla plnou moc a poté, co zjistila zmíněné pochybení při 
podání žaloby, podala stížnost na ČAK. Závěry kárného senátu po spojení řízení s druhou podobnou věcí (K 126/06) 
byly následující: „Vytýkané skutky jsou velmi závažné – jde o hrubé porušení elementárních povinností advokáta, 
který je alter ego svého klienta; jeho příkazy, prosazování jeho práv a oprávněných zájmů, k čemuž se advokát 
zavazuje převzetím plné moci od klienta, jsou a vždy musí být prvořadou a doslova ‚svatou‘ povinností a posláním 
každého advokáta. Nerespektování tohoto faktu, navíc kamuflování porušování této povinnosti nečestným, lživým a 
nesvědomitým tvrzením a podobnými praktikami jen umocňuje negativní dopad takového jednání advokáta na 
důstojnost advokátního stavu, na dobré jméno a důvěru v advokacii v očích veřejnosti.“ Kárně obviněná byla 
vyškrtnuta za seznamu advokátů. Celé znění rozhodnutí včetně potvrzujícího rozhodnutí odvolacího kárného senátu 
bylo zveřejněno v Bulletinu advokacie č. 4/2008 na str. 60 – 64. 

209 Takto nejednal např. kárně obviněný advokát ve věci K 12/06, který poté, co trestní řízení, v němž byl ustanoven 
obhájcem, skončilo pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu, podal dovolání, které však směřoval proti 
v odvolacím řízení potvrzenému rozhodnutí soudu prvního stupně. Nejvyšší soud kvůli této skutečnosti dovolání 
odmítl a kárně obviněný byl tak pro porušení závažných povinností advokáta potrestán, byť se v tomto případě 
jednalo jen o napomenutí. 
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Chrání-li advokát, ale neprosazuje, je to obvykle opět porušení. Zcela odlišné to však bude, 

pokud klient takové advokátovo jednání svým pokynem posvětí, jak bylo výše rozvedeno. 

 5.3.1.2.  Povinnost zachovávat důstojnost advokátního stavu 

O advokátní stavu se dá v současnosti prohlásit, že se mezi většinou obyvatelstva naší vlasti 

netěší příliš vysoké míře důvěry, zejména co se morálních kvalit jeho členů týče. Toto silně 

negativní společenské povědomí způsobuje dle mého názoru hned několik faktorů.  

V první řadě musím vzpomenout již mnohokrát uvedenou složitost právního řádu, který 

obsahuje pravidla čím dál konkrétnější a složitější a tím neprávníku nepřístupnější – lidé 

práva neznalí pak na cokoli spojené se náročnějšími právními otázkami, se kterými si sami 

neporadí, nahlížejí s nedůvěrou, případně s averzí, není tedy divu, že advokacie, jsouc 

s řešením takovým problémů takřka nerozlučně propojena, na tom co do společenského 

kreditu příliš „nevydělá“. 

Druhým faktorem, neméně důležitým, jsou mediálně sledované trestní kauzy týkající se 

osob, které buď jsou odsouzeníhodné samy o sobě, nebo jsou široké veřejnosti pro-

střednictvím sdělovacích prostředků jako odsouzeníhodné prezentovány. Jestliže taková osoba 

je zastoupena advokátem a je v průběhu řízení zproštěna obvinění, do společenského 

povědomí není obvykle zapsána jako morálně i právně očištěná, ale jako osoba, které advokát 

pomohl vyhnout se spravedlnosti. 

Třetím podstatným faktorem, s druhým faktorem velmi úzce souvisejícím, je celkem i 

pochopitelný fakt, že široká veřejnost nezná dostatečně podrobně základní povinnosti 

advokáta ke klientovi. To přirozeně asi po neprávníkovi nelze ani rozumně požadovat, již pro 

značnou specifičnost tohoto vztahu, nicméně advokacii to posléze dostává do 

nezáviděníhodné pozice, protože advokát je morálně odsouzen za to, že plní dobře své 

zákonné povinnosti. Příkladem jistě může být situace, kdy advokát, přebrav klientův trestní 

případ až v průběhu řízení, po prostudování spisu nalezne předcházející procesní pochybení, 

které v konečném důsledku může učinit řízení zmatečným, popřípadě je kvůli němu nutno 

některé úkony orgánů činných v trestním řízení provést znovu. Jeho povinností vyplývající z 

§ 16 odst. 1, 2 ZoA jistě je, aby v zájmu klienta všechny zákonné kroky, které považuje za 

prospěšné, učinil, avšak při pohledu zvenčí nutně dochází u laika k přesvědčení, že takové 
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jednání má pouze oddálit uvěznění či jiné potrestání advokátova klienta, případně má učinit 

více prostoru pro korupční jednání. 

Čtvrtým faktorem je skutečný nízký vnitřní mravní statut některých advokátů, což poté 

vede k různým jejich excesům a prohřeškům proti principům vztahu advokáta a klienta. 

V každém větším společenství lidí jsou k nalezení jak osoby více či méně splňující idea-

listický termín „dobrý člověk“, tak osoby méně takto dobré i osoby, které dobré vůbec nejsou. 

V seznamu advokátu vedeném Českou advokátní komorou bylo ke dni 26.10.2009 zapsáno 

celkem 11 552 advokátů – v takovém počtu se jistě najdou všechny uvedené typy osob, 

bohužel, podobně jako i v jiných případech, i zde jsou ti morálně nejzavrženíhodější jedinci 

navenek vidět nejvíce, možná i proto, že jejich činy vyvolávají byť negativní, tak rozhodně 

výrazný ohlas. V důsledku toho pak vrhají na celou skupinu, tedy na český advokátní stav, 

světlo krajně nepříznivé a poškozují tím ty jeho členy, kteří základní hodnoty, pro které 

advokacie vznikla, a základní principy, na nichž stojí, nepovažují za ideově prázdná uskupení 

slov sloužící pouze k utváření zisku na úkor všech ostatních včetně samotných klientů. 

Pátým a posledním faktorem je v české společnosti poměrně běžné zaměňování pojmů 

advokát a právník. Zatímco advokát, jakožto osoba zapsaná v seznamu advokátů vedeném 

ČAK, se k tomuto zápisu musel propracovat přes vysokoškolské magisterské studium v oboru 

právo, minimálně tříletou praxi advokátního koncipienta (případně jinou uznávanou praxi) a 

velice náročnou advokátní zkoušku, osoba označená jako právník dvě naposledy uvedená 

úskalí cesty k členství v advokátním stavu nemusela absolvovat vůbec a v krajním případě 

nemusela ani získat v oboru magisterský titul (např. v případě tzv. podnikového právníka, 

tedy osoby poskytující právní služby na základě § 2 odst. 2 písm. b ZoA, totiž není zákonem 

vyžadována konkrétní odborná způsobilost, proto záleží plně na zaměstnavateli, jaké pro 

pozici vyžaduje předpoklady – není tedy zcela vyloučeno, ačkoli se to jeví nepravděpodobné, 

že takový „právník“ bude ve skutečnosti osoba bez právnického vzdělání), což může mít i vliv 

na kvalitu poskytovaných služeb (to pochopitelně nevylučuje ani nekvalitní služby 

poskytované samotnými advokáty). Vedle toho, směšování pojmů advokát a právník 

podstatně rozšiřuje okruh osob, které jsou nakonec za advokáty považovány, a tím i okruh 

případných nedobrých jedinců popsaných v předchozím odstavci. 

S nastíněným dlouhodobě nepříznivým pohledem široké veřejnosti na většinu právnických 

profesí se snaží Česká advokátní komora bojovat prostřednictvím požadavku na zachovávání 

důstojnosti chování členů advokátního stavu. Tento požadavek je velmi obecně vyjádřen v § 
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17 ZoA,210 přičemž je podstatně rozšířen prostřednictvím Etického kodexu, který byl 

Komorou vydán na základě zmocnění v citovaném ustanovení obsaženého.  

Zachovávat důstojnost advokátního stavu znamená dodržovat celý Etický kodex. Důvodová 

zpráva k ZoA o povinnosti obsažené v jeho § 17 uvádí: „Zatímco advokátova vázanost 

klientovými příkazy a právními předpisy vyjadřuje rozsah advokátových oprávnění, určují 

hlediska stanovená v § 17 způsob jejich výkonu.“ Z toho plyne, že stejně jako povinnost 

chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny je tato povinnost 

advokáta univerzální, determinující veškeré jednání, které advokát během poskytování 

právních služeb provádí. Jedná se vlastně o určitou záruku pro klienta, že advokát je vázán 

jakýmsi „vyšším mravním principem“ a pro jejich vzájemný právní vztah je to jistě do určité 

míry posilujícím faktorem. 

Není jistě bez zajímavosti, že tato zákonná povinnost je v dikci uvedeného ustanovení 

omezena pouze na výkon advokacie, zatímco bezprostředně související čl. 4 odst. 1211 

Etického kodexu ji v zásadě rozšiřuje na chování advokáta obecně. K. Čermák ve svém 

Komentáři toto řešení zdůvodňuje tak, že „advokát se (...) v souladu se všeobecným chápáním 

veřejnosti považuje za širší součást justičního systému (...) a (...) excesy v jeho chování, jak 

společenském, tak tržním, mohou otřást důvěrou veřejnosti nejen v advokátní stav jako celek, 

ale i její důvěrou v právní řád a v orgány právní řád prosazující vůbec.“ V konkrétním 

příspěvku ke čl. 4 odst. 1 Etického kodexu pak K. Čermák toto ustanovení charakterizuje jako 

„generální skutkovou podstatu pokrývající Pravidla v celé jejich šíři“, zatímco ostatní pravidla 

v Etickém kodexu obsažená jsou „příkladná uvedení těch jednání, která toto generální 

ustanovení ilustrují“. 

Důstojnost advokátního stavu spočívá v zásadě ve všech pravidlech obsažených v Etickém 

kodexu, která se týkají interních aspektů vztahu advokáta a klienta, i pravidel vztahujících se 

k projevům advokáta navenek. Kárná komise ČAK se zabývala řadou případů, v nichž 

advokáti tuto povinnost porušili a proto v této oblasti existuje poměrně bohatá judikatura.212 

                                                 
210 § 17 ZoA zní: „Advokát postupuje při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního  stavu; za tím 

účelem je zejména povinen dodržovat pravidla   profesionální  etiky a pravidla soutěže. Pravidla profesionální etiky 
a pravidla soutěže stanoví stavovský předpis.“ 

211 „Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti 
advokátního stavu.“ 

212 Kupříkladu ve věci K 125/02 kárný senát řešil případ advokáta, který, ač mu byl pozastaven výkon advokacie, 
advokacii nejméně ve dvou případech po pozastavení vykonával. Kárný senát jeho jednání vedle porušení 
příslušných ustanovení ZoA posoudil i jako porušení Etického kodexu v čl 4 odst. 1. Stejným způsobem kvalifikoval 
kárný senát ve věci K 75/03 případ advokátky, která před svým jménem používala akademický titul JUDr., ačkoli jí 
nebyl udělen, a ve věci K 8/04 situaci, kdy advokátka provedla v textu smlouvy o převodu nemovitosti po jejím 
podpisu stranami drobnou opravu spočívající ve vyškrtnutí chybné výměry předmětného pozemku, aniž k tomu byla 
zmocněna, škrtnutí opatřila svým podpisem a smlouvu podala na příslušný katastrální úřad. 
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 5.3.1.3.  Povinnost informovat klienta 

Povinnost informovat klienta je první povinností, kterou z textu ZoA nevyčteme. Upravuje 

ji pouze čl. 9 Etického kodexu uvozený nadpisem „povinnosti v průběhu poskytování právní 

služby“ ve svém odstavci 1.213 V první řadě připomenu, co jsem již uváděl v souvislosti 

s výkladem o povinnosti advokáta řídit se pokyny klienta. Advokát nemusí mít k jakémukoli 

postupu ve věci vždy explicitní pokyn klienta, avšak klient musí mít možnost se vyjádřit 

k jakékoli záležitosti vzniklé v postupu vyřizování věci.  

Podle Komentáře se „postupem vyřizování věci zde míní jakákoliv významnější událost, 

která může jakkoliv ovlivnit její budoucí vývoj, tedy např. stanovisko protistrany nebo jiných 

účastníků řízení, výzvy, oznámení a rozhodnutí příslušných orgánů řízení, i nevyžádané 

reakce třetích osob na věc atp. Rozumí se tím však i postup práce samotného advokáta, tedy 

třeba informace o přípravě konceptu nebo konečného vyhotovení nějaké listiny, včetně 

informace o tom, že advokát nemůže dodržet termín prací sjednaný s klientem a žádá o 

prodloužení tohoto termínu.“ 

Informace a vysvětlení poskytnutá advokátem klientovi musí splňovat jak požadavek 

včasnosti stanovený přímo v citovaném ustanovení, tak požadavek věcnosti, střízlivosti a 

pravdivosti uvedený v čl. 4 odst. 3214 Etického kodexu a v neposlední řadě také požadavek 

čestnosti a svědomitosti uvedený v § 16 odst. 2 ZoA. Není-li tomu tak, advokát může být na 

základě stížnosti klienta shledán kárně odpovědným.215 

Určitý průlom do povinnosti informovat klienta s sebou přinesl již citovaný zákon č. 

253/2008 Sb.. Tento zákon, jak bylo uvedeno, v § 18 ve spojení s § 27 odst. 3 a s omezením v 

§ 27 odst. 1 zavádí pro advokáty povinnost oznámit případné podezřelé obchody Ministerstvu 

financí prostřednictvím Komory. O tom, stejně jako o případném pozdějším šetření a úkonech 

ministerstva, však klienta nesmí informovat, neboť jsou, jakkoli je to paradoxní, vůči němu 

v této situaci vázáni povinností mlčenlivosti, jak plyne z § 38 odst. 1 ZLV ve spojení s § 40 

                                                 
213 „Advokát je povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci  postupuje, a poskytovat mu včas vysvět-

lení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů.“ 
214 „Projevy advokáta v souvislosti s výkonem advokacie jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.“ 
215 Ve věci K 12/04 musel kárný senát řešit případ kárně obviněného advokáta, který svému klientovi, který byl ve 

vazbě, zaslal dopis, v němž jej nepravdivě informoval o postavení obhájce v řízení (mj. uvedl, že obhájce po novele 
nelze vyměnit, stejně jako např. soudce, a tudíž advokáta nelze měnit „jako fusekle“, za vrcholně neetickou pak 
kárný senát považoval větu, že se kárně obviněný svého klienta „rád zbaví“.).V kárném řízení se pak poněkud 
nepatřičně hájil tím, že dopis poslal až den po konání hlavního líčení, v němž byl klientovi uložen trest odnětí 
svobody. Kárně obviněný byl pochopitelně uznán vinným mj. z porušení povinnosti informovat klienta. 
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odst. 3 ZLV. Nicméně to neplatí, pokud advokát klientovi tyto informace oznámí ve snaze 

odradit ho od zapojení se do nedovolené činnosti.  

Tato úprava je dle mého názoru poněkud problematická, neboť nejspíše není v České 

republice advokáta, který by se po porušení uvedené povinnosti nehájil takovouto „snahou“. 

Proto bude na judikatuře soudů, aby určila, kdy se ještě jedná o snahu a kdy je takové jednání 

jen obrannou zástěrkou. 

 5.3.1.4.  Povinnost vést dokumentaci 

Povinnost advokáta vést přiměřenou dokumentaci o svém konání v rámci vyřizování 

klientovy věci je stanovena v § 25 odst. 1 ZoA.216 Většinou se skutečně bude jednat o zá-

ležitosti ve vztahu ke klientovi, jak naznačuje odst. 2217 téhož paragrafu.218 

V praxi bývá tato povinnost dodržena prostřednictvím vedení spisu, který se týká buď 

jednoho konkrétního případu, nebo jednoho konkrétního klienta. Spis mívá obvykle formu 

listinnou, ale není vyloučena ani podoba elektronická (s výhradou určitých listin, které jsou 

v listinné podobě nenahraditelné – např. originály soudních rozhodnutí). Tento fenomén vzala 

v potaz i Komora, když prostřednictvím svého tehdejšího tajemníka v rámci odpovědi na 

dotaz advokátní kanceláře zveřejněné v Bulletinu advokacie připustila, že spis v elektronické 

podobě veden být může.219 V této souvislosti upozorňuji i na možnost advokáta zřídit si za 

účelem komunikace se soudy a jinými státními orgány tzv. datovou schránku podle zákona č. 

300/2008 Sb. 

Podle čl. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku220 musí být 

advokátem dokumentace vedena tak, aby z ní byl „zřejmý jeho postup při poskytování 

právních služeb, jakož i oprávněnost účtované odměny.“ z toho plyne, že tato povinnost 

není určena výlučně k ochraně klienta, ale také k ochraně advokáta. Dokumentace má být sice 

dle dikce zákonného ustanovení „přiměřená“, avšak v zájmu advokáta je, aby si všechny 

relevantní skutečnosti při vyřizování věci vzniklé (nebo dokumenty klientem poskytnuté) do 

                                                 
216 O  poskytování  právních služeb je advokát povinen vést přiměřenou dokumentaci. 
217 Ustanovením  odstavce 1 nejsou dotčeny zvláštní předpisy o účetnictví. 
218 Jančarová, M. Práva a povinnosti ve vztahu advokáta a klienta, Bulletin advokacie 10/2000, str. 49  
219 Klouza, J. K některým otázkám elektronické podoby klientského spisu, Bulletin advokacie 3/2001, str. 94. 
220 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví některé podrobnosti o 

dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb. 
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spisu řádně zanesl či zaznamenal,221 neboť transparentnost průběhu poskytování právní služby 

může poté advokátovi pomoci v případném kárném řízení. 

Advokát je podle čl. 3 citovaného usnesení povinen dokumentaci a klientský spis uschovat 

po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování právní pomoci, není-li zvláštním zákonem 

stanoveno jinak – tak tomu je například v § 56a odst. 3 ZoA, kde je pro dokumenty týkající se 

správy majetku stanovena lhůta desetiletá. 

Etický kodex se o dokumentaci také zmiňuje, a to ve svém čl. 10 odst. 4,222 kde hovoří o 

„přiměřených záznamech“. K. Čermák ve svém Komentáři přispěl poznatkem, že „o důleži-

tosti takových záznamů pro případné vymáhání odměny od klienta není třeba zvláště hovořit.“ 

Po skončení vztahu advokáta a klienta vznikne povinnost advokáta vydat veškeré pro věc 

významné písemnosti, které mu klient svěřil a které mu z projednávání věci vznikly, a to bez 

zbytečného odkladu, jak plyne z čl. 9 odst. 4 Etického kodexu.223 

 5.3.1.5.  Povinnost mlčenlivosti 

Je-li výše uvedeno, že vztah advokát a klient vztahem fiduciárním, tedy vztahem založeným 

na vzájemné důvěře jeho subjektů, je tento poznatek odvozen zejména od povinnosti 

mlčenlivosti advokáta. Například D. Patěk ve svém článku224 v časopisu Právní rádce 

povinnost mlčenlivosti nazývá „zpovědním tajemstvím advokáta“ a označuje ji jako jeden 

z pilířů advokacie. Tamtéž uvádí: „Zakotvení této povinnosti (...) posiluje vztah advokáta s kli-

entem v tom, že jakékoliv citlivé informace sdělené advokátovi nebudou dále šířeny nebo 

dokonce zneužity proti němu.“  

Také významná zástupkyně právní vědy zabývající se advokacií, již výše při jiné příležitosti 

citovaná I. Shelleová, píše: „Pro profesionální činnost advokáta je zásadní, aby mu klient 

sdělil to, co nesdělil nikomu jinému. Příjemcem informací by advokát měl být na základě 

důvěry. Bez jistoty, že bude zachována mlčenlivost, však důvěra existovat nemůže. 

                                                 
221 V tomto ohledu bude jistě velmi praktické (a vskutku se to používá) přiměřeně zaznamenat i případné telefonické 

rozhovory s klientem, a to např. formou stručného shrnutí jejich obsahu v e-mailové či jiné písemné zprávě klientovi 
adresované. 

222 O svých výkonech pro klienta vede advokát přiměřené záznamy, jejichž obsah na požádání klientovi poskytne s 
úplným vysvětlením. 

223 „Při ukončení poskytování právní služby je advokát povinen klientovi nebo jeho zástupci na jeho žádost vydat bez 
zbytečného odkladu všechny pro věc významné písemnosti, které mu klient svěřil nebo které z projednávání věci 
vznikly; splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením  požadované odměny nebo výloh.“ 

224 Patěk, D. Vztah advokáta a klienta, Právní rádce 2/2005 
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Zachovávání mlčenlivosti je proto primárním a základním právem a primární a základní 

povinností advokátů.“225 

Z uvedeného vyplývá, že mlčenlivost není pouze povinností advokáta, ale taktéž je možné 

uvažovat o ní jako o jistém jeho privilegiu.226 V této souvislosti je dobré zmínit pojem 

„attorney – client privilege“ pocházející z angloamerické právní kultury, který v zásadě 

povinnosti/privilegiu mlčenlivosti advokáta odpovídá.227
 

Povinnost mlčenlivosti advokáta je stanovena v § 21 odst. 1 ZoA.228 Na jejím základě 

advokát nesmí třetím osobám sdělovat žádné skutečnosti, které se dozvěděl v souvislosti 

s poskytováním právních služeb.229 V tomto kontextu připomínám úpravu v § 124 OSŘ, podle 

níž je třeba při dokazování šetřit povinnost mlčenlivosti, není-li vyslýchaný této povinnosti 

zproštěn. 

Výjimku tvoří podle § 21 odst. 3 osoba, kterou advokát pověří provedením některého úkonu 

či úkonů právní služby, pokud je taková osoba zároveň sama povinna tuto mlčenlivost 

zachovávat. Zde musím upozornit na čl. 14 odst. 1 Etického kodexu, na jehož základě advokát 

je povinen všechny takové osoby řádně a včas o této jejich povinnosti poučit. Neučiní-li tak, 

vystavuje se nebezpečí kárného postihu. 

Povinnosti mlčenlivosti však, jak již jsem naznačil, může advokát být zproštěn. V zásadě se 

tak obvykle děje jednostranným písemným úkonem klienta na základě § 21 odst. 2230 ZoA, 

avšak advokát, zná-li okolnosti související s tímto zproštěním, musí povinnost mlčenlivosti 
                                                 

225 Schelleová,  I a kol. Organizace soudnictví a právní služby, Key publishing s.r.o., Ostrava 2008, str. 149 
226 Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost, I. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str.  
227 Judikatura amerických soudů je v této oblasti poměrně bohatá. Ve věci Fisher vs. United states, 425 U.S. 391, 403 

z roku 1976 Nejvyšší soud Spojených států uvedl, že účelem povinnosti mlčenlivosti, tedy advocate – client 
privilege, je dodat klientovi odvahu se svému advokátu „plně odhalit“. V případu Trammel vs. United states, 445 
U.S. 40,51 z roku 1980 tentýž soud uvedl, že povinnost mlčenlivosti je založena na potřebě advokáta znát vše, co 
vede klienta k potřebě právního zastoupení, aby advokát mohl svůj profesionální úkol řádně vykonat. Ve věci 
Upjohn co. vs. United states, 449 U.S. 383 z roku 1981 soud vyslovil, že povinnost mlčenlivosti v případě vztahu 
advokáta s klientem, jenž je právnickou osobou (společností), chrání nejen poskytnutí profesionální rady advokátem 
těm osobám v rámci společnosti, které na základě nich mohou jednat (tj. osobám výše postaveným), ale i informace 
poskytované právníkovi klientem, aby mohl řádně a správně poradit, tudíž se jedná i o ty informace, které v rámci 
společnosti poskytnou právníkovi zaměstnanci níže postavení, tj. bez rozhodovacích pravomocí..  

228 Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s 
poskytováním právních služeb. 

229 Ne všichni to však respektují. V již citované věci K 12/04 (pozn. pod čarou 210) den po zaslání dopisu 
s nepravdivými informacemi klientovi, který byl toho času ve vazbě, kárně obviněný zaslal řediteli příslušné 
vazební věznice stížnost, ve které uváděl skutečnosti které se dozvěděl od klienta, a žádal jej, aby klienta kázeňsky 
potrestal. Během kárného řízení tvrdil, že měl zato, že podává-li se stížnost, je třeba ji řádně odůvodnit a poskytnout 
tedy všechny potřebné informace. Tuto argumentaci kárný senát neuznal a kárně obviněného uznal vinným. 

230 „Povinnosti  mlčenlivosti  může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní  nástupce  klienta; 
má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný  souhlasný  projev  
všech  právních  nástupců klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti  advokáta klientem nebo jeho právním nástup-
cem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou a musí být adresováno advokátovi; v řízení 
před soudem tak lze učinit i ústně do  protokolu. I poté je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost, je-li z 
okolností případu zřejmé,  že ho klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tís-
ni.“ 
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zachovávat nadále i po provedeném zproštění v případě, kdy je zřejmé, že takové zproštění 

provedl  pod nátlakem či v tísni.  

Zákon dále upravuje několik případů prolomení povinnosti mlčenlivosti. V první řadě se 

jedná o ustanovení § 21 odst. 4 ZoA, podle něhož advokát povinností mlčenlivosti není vázán 

v případě řízení před soudem či jiným orgánem, jehož předmětem je spor mezi ním a klien-

tem (zde se jedná o omezení povinnosti mlčenlivosti v rozsahu nezbytném k řízení), případně 

v řízení proti rozhodnutí Komory (v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem 

chráněných zájmů jako advokáta). 

Druhý případ, kdy advokát není povinností mlčenlivosti vázán, je stanoven v § 21 odst. 7 

ZoA a v § 167 trestního zákona.231 Jedná se o již výše jednou diskutovanou situaci, kdy se 

advokát hodnověrným způsobem dozví, že jeho klient páchá či hodlá spáchat jeden 

z trestných činů, které jsou v § 167 odst. 1 trestního zákona uvedeny – v takovém případě 

musí zjištěné skutečnosti oznámit příslušným orgánům činným v trestním řízení. 

Třetí případ prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta, výslovně uvedený v § 21 odst. 5 

ZoA, se týká povinností advokáta jakožto daňového subjektu stanovených v zákoně č. 

337/19992 Sb., o správě daní a poplatků. Zde advokát ale musí mlčenlivost zachovat ohledně 

povahy věci, ve které právní služby poskytl či poskytuje. V této souvislosti upozorňuji na čl. 

3a již citovaného usnesení č. 9/1999 Věstníku, podle něhož musí advokát vést účetní a daňové 

doklady „bez zbytečné specifikace úkonů právních služeb poskytovaných klientům, z nichž by 

byl patrný obsah právní pomoci, tak, aby v případě daňové kontroly, prováděné u advokáta 

jako daňového subjektu nemohlo dojít ke střetu mezi obsahem účetního nebo daňového 

dokladu se zákonem advokátovi uloženou povinností mlčelivosti.“ 

Naopak povinností mlčenlivosti advokát nejen vázán není, ale zejména se jí ani nemůže 

dovolávat v kárném řízení či proti advokátovi pověřenému k provedení přípravných úkonů 

k prověření, zda došlo ke spáchání kárného provinění, jak plyne z § 21 odst. 6 ZoA.. 

Stejně tak se advokát nemůže dovolávat povinnosti mlčenlivosti při plnění povinností 

plynoucích ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 

Mlčenlivost advokáta je zde prolomena v situacích, které jsou uvedeny v jeho § 2 odst. 2 

písm. g) a dále omezeny v § 27 odst. 1. Advokát je podle tohoto zákona povinnou osobou, 

která musí, jak již bylo uvedeno, v případě, kdy zjistí při své činnosti ve vyjmenovaných 

případech podezřelý obchod, tuto skutečnost oznámit prostřednictvím Komory Ministerstvu 

financí.  

                                                 
231 Zák. č. 140/1961 Sb. 
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Náležitosti tohoto oznámení upravuje ZLV v § 18 odst. 2 a 3, musí tedy v něm být uvedeny 

identifikační údaje toho, koho se oznámení týká, dále identifikační údaje všech dalších 

účastníků obchodu, které má advokát v době podání oznámení k dispozici a konečně 

informace o podstatných okolnostech obchodu a další informace, které by s obchodem mohly 

souviset a jsou významné pro jeho posouzení. Naopak součástí oznámení nesmí být 

informace o osobě, která podezřelý obchod zjistila (není-li pochopitelně totožná s osobou, 

která oznámení podává – jedná se tedy o zaměstnance či osoby v jiném pracovněprávním 

vztahu k advokátovi). Komora na tomto základě vydala usnesení č. 2/2008 věstníku, kterým 

stanovila podrobnosti k dané problematice. 

Závěrem k povinnosti mlčenlivosti již jen zmíním podstatný fakt, že advokát je povinností 

mlčenlivosti vázán i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů, jak plyne z § 21 odst. 8. 

 5.3.2.  Odpovědnost advokáta 

Každá osoba způsobilá dle občanskoprávních předpisů k právním úkonům odpovídá za své 

jednání a zejména pak za jeho následky. Advokát není a nemůže být výjimkou, právě ve 

vztahu advokáta s klientem je obzvláště potřebné, aby advokát měl i jinou motivaci k usilovné 

práci ve prospěch klienta, než je pouze jeho odměna. Bylo-li by tomu jinak, nezřídka by se asi 

stávalo, že advokát by převzal zastoupení klienta, čímž by provedl první úkon právní služby 

ve věci ve smyslu § 11 odst. 11 písm. a) advokátního tarifu, a nadále by ve věci žádné další 

úkony nečinil čekaje na její ukončení, po němž by pochopitelně klientovi zaslal příslušné 

vyúčtování.  

Proto advokát odpovídá jednak za případnou škodu způsobenou klientovi v souvislosti 

s výkonem advokacie a jednak, vzhledem ke specifickému, takřka monopolnímu postavení 

advokátního stavu ve společnosti, Komora zajišťuje i potrestání nevhodného chování 

advokáta v rámci jeho odpovědnosti kárné.  
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 5.3.2.1.  Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost za škodu je jedním z nejstarších institutů soukromého práva, který mimo jiné 

prostupuje téměř veškerou činnost účastníků občanskoprávních i obchodněprávních vztahů. 

Vztah advokáta s klientem se mezi takové vztahy řadí,232 byť je jeho obsah ve většině svých 

aspektů upraven v rámci ZoA. 

Základní úprava odpovědnosti za škodu je upravena v rámci části šesté hlavy první a druhé 

ObčZ. V první řadě je třeba upozornit na § 415 ObčZ,233 v němž je obsažena obecná 

povinnost každého, tedy i advokáta, předcházet hrozícím škodám. V souvislosti s výkonem 

advokacie v této souvislosti nejčastěji bude připadat v úvahu nejspíše zde uvedená škoda na 

majetku (ačkoli asi nelze zcela vyloučit například takovou situaci, kdy důsledkem porušení 

advokátových povinností bude porušeno klientovo duševní zdraví). 

Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advo-

kacie. Vyplývá to z § 24 ZoA, v jehož prvním odstavci je tato odpovědnost rozšířena i na 

případ, kdy škodu způsobil někdo jiný – advokátův zástupce nebo jeho zaměstnanec, přičemž 

je však vyloučena odpovědnost tohoto advokáta, způsobil-li škodu tzv. zaměstnaný advokát, 

tedy advokát, který je s jiným advokátem či advokátní kanceláří v pracovním poměru. Za jím 

způsobenou škodu odpovídá jeho zaměstnavatel (přičemž však není vyloučeno, aby zaměst-

navatel a výše uvedený advokát byli jednou a toutéž osobou). Vykonává-li advokát advokacii 

ve společnosti, odpovídá klientovi tato společnost. 

Aby vůbec vznikla odpovědnost za škodu, je obecně třeba, aby byly splněny tři základní 

premisy. V první řadě musí být porušena právní povinnost, v druhé řadě musí vzniknout 

škoda a v řadě třetí je nutné, aby mezi porušením právní povinnosti a způsobenou škodou byl 

vztah příčinné souvislosti (kauzální nexus). V případě tzv. subjektivní odpovědnosti za 

škodu je k jejímu vzniku nutné ještě zavinění. 

Jak plyne z dikce citovaného ustanovení, odpovědnost advokáta za škodu je postavena na 

principu odpovědnosti přísné, resp. objektivní, zákon o advokacii totiž nevyžaduje ke 

vzniku odpovědnosti zavinění advokáta, stačí, že škoda byla způsobena.234 Toto způsobení 

nastává porušením právní povinnosti advokáta. Tou se rozumí cokoli, co je advokátovi ve 

                                                 
232 Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost, I. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str. 51 
233 „Každý  je  povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 

prostředí.“ 
234 Viz také Buchta Z. K odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou z neznalosti, Právní rozhledy č. 2/2008 
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vztahu advokáta s klientem uloženo právním předpisem, není však nutné, aby se jednalo o 

právní předpis se silou zákona, v tomto případě stačí i předpis stavovský.235 

Typicky se bude jednat o situaci, kdy advokát nedodrží lhůtu k učinění určitého úkonu 

(např. nepodá včas odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně), popř. o situaci, kdy 

advokát svým špatným právním názorem zapříčiní nezdar ve věci.236 Konstruovat lze i jiné 

situace – např. poskytne-li klient advokátovi k účelům soudního řízení nějakou svoji věc a 

poté, co si stejnou věc přijde vyzvednout, zjistí, že advokát ji neopatroval s péčí řádného 

hospodáře, jak mu ukládá čl. 9 odst. 2 Etického kodexu  

Požadavek příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti advokáta nelze brát na 

lehkou váhu, klient nemůže vymáhat takovou škodu, která nevznikla v prokazatelné příčinné 

souvislosti s pochybením advokáta.237 

Advokát či společnost se však své odpovědnosti za škodu zprostí, i když škoda vznikla, 

prokáží-li, že škodě se nedalo zabránit ani s vynaložením veškerého úsilí, které je po nich 

možné požadovat, jak plyne z § 24 odst. 4 ZoA.238 

Advokát i společnost jsou povinni se pro případ odpovědnosti za škodu pojistit, jak plyne z 

§ 24a – 24c ZoA. Výše tohoto pojištění má být přiměřenou, minimální je stanovena 

stavovským předpisem, a to v současné době usnesením představenstva ČAK z 15. 9. 2009, 

kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů. Pro ilustraci, 

minimálním pojistným plněním pro advokáta, který vykonává advokacii samostatně, je částka 

1 000 000,- Kč, přičemž je-li advokacie vykonávána ve sdružení či ve společnosti, tato částka 

náleží za každého člena / společníka.(u komanditní společnosti však pouze komplementáře). 

                                                 
235 Viz Buchta Z. K odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou z neznalosti, Právní rozhledy č. 2/2008 
236 Viz Buchta Z. K odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou z neznalosti, Právní rozhledy č. 2/2008 
237 V této souvislosti upozorňuji například na rozhodnutí Nejvyššího soudu 25 Cdo 1323/2003. Žalobce byl 

neoprávněně vzat do vazby a proto se domáhal náhrady škody vůči státu. Žalovaný, v této věci advokát žalobce, 
však ve lhůtě neučinil požadovaný úkon, což mělo za následek promlčení nároku žalobce. Proto se poté žalobce na 
žalovaném domáhal mj. náhrady škody ve výši zhruba 850 000,- Kč, což se skládalo jednak z částky nutných 
nákladů na obhajobu (66.000,- Kč), z částky ušlého zisku z podnikání za dobu vazby (dle znaleckého posudku 
zhruba 6.000,- Kč za rok), který původně po státu chtěl vymáhat, a zbytek činil součet velkých částek s 
příslušenstvím představujících náhradu za nemožnost splácení půjček různým subjektům po dobu trvání vazby (to 
také chtěl vymáhat na státu a advokát mu to svým pochybením znemožnil). Soudy prvního a druhého stupně nebyly 
žalobcově argumentaci nakloněny a Nejvyšší soud jeho dovolání zamítl. Odůvodnil to zjištěním, že žalobce by se 
svého nároku proti státu vůbec nedomohl, i kdyby byl advokátův úkon proveden včas. Zmíněné půjčky totiž 
nemohly být způsobeny vazbou, vždy se jedná vzájemné smluvní ujednání věřitele a dlužníka. Z titulu neoprávněné 
vazby by se žalobce mohl domáhat pouze příslušenství pohledávek jeho věřitelů, avšak soud došel k závěru, že 
žalobce by se se svým příjmem (6,000,- Kč ročně) a nedostatečným vytvořením zisku stejně dostal do prodlení. 
Proto soud uzavřel, že nebyl-li by tedy nárok žalobce na náhradu škody představující jeho nesplacené dluhy z půjček 
a úvěrů a úroky z prodlení za dobu trvání vazby proti státu - v případě, že by nedošlo k jeho promlčení v důsledku 
porušení povinnosti žalovaného jako advokáta - opodstatněný, nejsou předpoklady odpovědnosti žalovaného za 
škodu podle § 24 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, splněny. 

238 „Advokát  nebo  společnost  se  odpovědnosti  podle odstavců 1 až 3 zprostí, prokáží-li, že škodě nemohlo být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na nich požadovat.“ 
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Přiměřenost výše pojištění je třeba odvozovat od typu klientely advokáta a typu právní 

pomoci, kterou advokát klientům poskytuje.239 

 5.3.2.2.  Odpovědnost kárná 

Podle § 32 odst. 1 ZoA je advokát odpovědný za kárné provinění, přičemž tím se rozumí 

závažné nebo opětovné porušení povinnosti, kterou advokátovi stanoví zákon či stavovský 

předpis. Rozumí se tím tedy nejen povinnosti uvedené přímo v ZoA, ale i v jiných zákonech a 

ve stavovských předpisech vydávaných Českou advokátní komorou. Kárné řízení je pak upra-

veno zčásti v hlavě čtvrté ZoA a zčásti v zákonu č. 244/1996 Sb., kárném řádu. 

Poruší-li advokát svou povinnost vyplývající za ZoA či stavovského předpisu a jeho klient 

či jiná osoba to zjistí, může dát podnět Komoře, aby záležitost prošetřila. K tomuto účelu 

existuje možnost na provinivšího se advokáta podat stížnost doručující se kontrolnímu 

oddělení Komory. Komora na svých internetových stránkách v rámci textu nadepsaného 

„ochrana klientů“ zveřejnila, že stížnost může podat kdokoli,240 kdo má „pochybnosti o 

správném chování advokáta“.241 

Poruší-li advokát některou (či některé) z uvedených povinností, bude na něj podána kárná 

žaloba tzv. kárným žalobcem. Tím může být jak na základě § 46 odst. 3 ZoA předseda 

kontrolní rady ČAK, tak i podle § 51 odst. 2 ZoA ministr spravedlnosti. Úprava kárného 

řízení v rámci ZoA ani kárného řádu sice výslovně neupravují povinnost konat jakési 

„přípravné řízení“, ale přesto tuto možnost zmiňuje, a to v § 21 odst. 6 a odst. 9 písm. b) 

ZoA, kde hovoří o tzv. „přípravných úkonech k prověření, zda nedošlo ke kárnému 

provinění“, a v § 33 odst. 3 ZoA, kde naznačuje, že jde o úkony „potřebné“ k takovému 

prověření. Lze tedy mít zato, že určité přípravné řízení se před podáním kárné žaloby 

provádět může, avšak nejedná se o povinnost (viz dikce § 33 odst. 3  - „je oprávněn“). 

Kárná žaloba musí být podána do šesti měsíců ode dne, kdy se kárný senát o kárném 

provinění advokáta dozvěděl, avšak nejpozději se tak musí stát do dvou let ode dne, kdy 

k tomuto provinění došlo. Účastníky kárného řízení jsou kárný žalobce a kárně obviněný, 

                                                 
239 Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost, I. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, str.135. 
240 V této souvislosti upozorňuji na rozhodnutí kárného senátu ve věci K 21/2008, kdy je z dikce odůvodnění možné 

s určitou dávkou pravděpodobnosti vyvozovat, že stížnost podal sám soudce, který věc, při níž došlo k porušení 
povinnosti advokáta, projednával. 

241 http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=39 
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z toho plyne, že klient, který ve většině případů je vlastně iniciátorem podání kárné žaloby, na 

věci již dále zásadně neparticipuje.242 

Výsledkem kárného řízení je rozhodnutí (nebylo-li řízení ještě před jeho vynesením 

zastaveno). Na jeho základě je kárně obviněný buď zproštěn kárné žaloby, nebo je jím 

vysloveno, že se dopustil kárného provinění.  

V tomto případě lze advokátu uložit některé z těchto pěti kárných opatření uvedených v § 

32 odst. 3 ZoA: napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu, dočasný zákaz výkonu advokacie a 

vyškrtnutí ze seznamu advokátů, přičemž, jak je zřejmé, kárná opatření jsou řazena podle 

jejich závažnosti od nejmírnějšího po nejtvrdší. V rámci některých kárných opatření je 

stanoven také určitý rozsah, ve kterém lze uložit – toto platí například u pokuty, která přichází 

v úvahu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy, je tedy vázána na zvláštní předpis, 

kterým je v současné době nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a který základní sazbu minimální 

mzdy stanoví na 8 000,- Kč – maximální pokuta pro advokáta tedy činí 800 000,- Kč. 

 5.3.3.  Práva a povinnosti klienta 

Pokud jsem dosud uváděl jen povinnosti, které má advokát ke klientovi, neznamená to, že 

by klient byl tou stranou jejich vzájemného právního vztahu, která je od jakýchkoli povinností 

zcela osvobozena. Právě naopak. 

Vztah advokát – klient je vztahem synallagmatickým, tj. v jeho rámci povinnost jednoho 

jeho účastníka odpovídá právu druhého, a naopak. Má-li tedy advokát v ZoA, Etickém 

kodexu a v dalších právních předpisech stanoveno množství explicitně vyjádřených 

povinností, lze je zároveň označit za práva klienta. Např. stěžejní advokátovu povinnost 

mlčenlivosti bychom mohli z druhé strany interpretovat jako právo klienta na zachování 

tajnosti všech podrobností jeho věci vůči třetím osobám. Těchto práv se klient však může 

dovolávat logicky jen v takovém rozsahu, v jakém je advokátovi povinnost uložena, proto je 

například nemyslitelné, aby klient uplatňoval advokátovu povinnost mlčenlivosti v situaci, 

kdy advokát v žalobě po předchozí dohodě specifikoval skutkové okolnosti případu a tuto 

žalobu podal na soud. 

                                                 
242 Zde se však dá konstruovat možnost klienta nahlédnout do kárného spisu – na základě § 41 odst. 3 jsou do kárného 

spisu oprávněny se souhlasem předsedy kárné komise osoby odlišné od účastníků kárného řízení a jejich zástupců, 
prokáží-li důležité důvody, které je k tomu opravňují. 



 91 

Z tohoto vyplývá, že i advokát má ve vztahu s klientem svá práva, která může uplatňovat a 

která odpovídají povinnostem klienta. 

V prvé řadě má advokát právo na potřebnou součinnost klienta, které když není klientem 

naplněno, může advokát klientovi smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět. 

Potřebná součinnost je pojmem poměrně širokým, zahrnuje v sobě jak poskytování informací, 

tak například dodávání listinných a jiných důkazů, které si advokát k vyřizování věci vyžádá, 

účast na jednáních a podobně. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti, kterou je advokát a priori 

vázán, je strach klienta ze zneužití jeho případných advokátovi svěřených citlivých údajů 

v zásadě (právně) neopodstatněný, jejím smyslem je naopak upevnit v rámci vztahu co 

nejvyšší vzájemnou důvěru již od samého jeho počátku. 

Právo advokáta na informace od klienta není sice výslovně v ZoA ani v jiných předpisech 

výslovně uvedeno, avšak je jedním ze základních předpokladů k navázání důvěry. Nadto, 

pokud klient neposkytne informace úplné či pravdivé, advokát si je přesto bez jeho souhlasu 

nesmí sám ověřovat, jak plyne z ustanovení čl. 6 odst. 3243 Etického kodexu. Lze proto mít 

zato, že informační povinnost klienta sice existuje, ale jedinou sankcí za její nesplnění bude 

nejspíše výpověď smlouvy o poskytování právních služeb advokátem, nelze však vyloučit ani 

možnost odpovědnosti klienta za způsobenou škodu. 

To však nelze vyloučit ani u jiných situací vzniklých během vztahu advokáta a klienta, proto 

je další klientovou povinností povinnost nahradit způsobenou škodu. Nicméně, narozdíl od 

odpovědnosti advokáta, klient může odpovídat jen na základě § 420 ObčZ, tedy na základě 

povinnosti subjektivní. Proto se ke třem prvkům podmiňujícím vznik odpovědnosti u advo-

káta se přidává prvek čtvrtý, a tím je zavinění. 

Jedna z nejdůležitějších povinností klienta odpovídá však právu advokáta na odměnu a tou-

to problematikou se budou zabývat následující stránky této práce. 

 5.3.4.  Právo advokáta na odměnu 

Advokacie by jistě nebyla tak frekventovaným cílem studentů práv, byla-li by funkce 

advokáta funkcí čestnou, tj. funkcí bez nároku na honorář. Nelze se tomu přirozeně divit, jen 

málokdo by asi prošel náročným pětiletým studiem, aby poté zbytek života mezi soudními 

                                                 
243 Pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem není advokát oprávněn bez jeho souhlasu 

ověřovat. 
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jednáními, schůzkami s klienty a prováděním úkonů právní služby se ještě snažil vydělat 

jinými činnostmi dostatek prostředků k vlastnímu přežití. Nejspíše by takový stav vyústil 

jednak v kritický nedostatek advokátů a jednak by ti zbývající stateční nejspíše v časové tísni 

neposkytovali právní pomoc v dostatečné kvalitě, tudíž by se právo na právní pomoc zaručené 

LPS stalo jen prázdnou literou bez potřebného jejího naplnění. 

Naštěstí tomu tak není. Advokát má zásadně ve všech případech právo, aby jeho práce byla 

odměněna. Právo advokáta na odměnu vyplývá z § 22 odst. 1 ZoA244 a je realizací práva 

podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost na základě čl. 26 odst. 1 LPS.245  Zákon 

dovoluje odměnu sjednat prostřednictvím smlouvy o poskytování právních služeb, pokud se 

tak nestane, je výše odměny určována podle právního předpisu. 

Existují ale případy, kdy advokát právní pomoc musí poskytnout buď za sníženou odměnu, 

nebo dokonce bezplatně, v obou případech na základě vyhlášky č. 275/2006 Sb., jak bylo 

uvedeno výše. 

 5.3.4.1.  Odměna smluvní 

Smluvní odměnu upravují §§ 3 – 5 advokátního tarifu. Podle § 3 odst. 1 je smluvní odměna 

ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za níž bude právní služba poskytnuta, nebo o 

způsobu jejího určení. Není sice stanoven požadavek písemné formy takové dohody, avšak, 

přirozeně, její sjednání ústně by v praxi bylo zřejmě velice problematické. Ujednání o smluvní 

odměně bývá obvykle součástí samotné smlouvy o poskytování právních služeb, avšak není 

vyloučeno ani řešení prostřednictvím zvláštní smlouvy uzavřené dle § 51 ObčZ, tedy tzv. 

smlouvy inominátní.246 

Byla-li by však smluvní odměna ponechána zcela na vůli stran, mohlo by to na trhu 

právních služeb resultovat v nežádoucí situaci, kdy by advokáti jednak za všech okolností 

tento typ odměny upřednostňovali a nadto by využívali svou pozici spočívající v monopolu na 

poskytování právních služeb (posíleného vyloučením možnosti uplatnit při obhajobě institut 

                                                 
244 Advokacie se vykonává zpravidla za odměnu; od klienta lze žádat přiměřenou zálohu. 
245 Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou 

hospodářskou činnost. 
246 Hulva, T. Přehled judikatury ve vyúčtování služeb advokátem, str. 13. 
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tzv. obecného zmocněnce v případě trestního řízení – viz § 35 odst. 1 TrŘ247) k 

neúměrnému narůstání cen svých služeb. K. Čermák v Komentáři v této souvislosti 

poznamenal, že „zcela neomezená smluvní volnost právě v oboru cen právních služeb nemůže 

uspokojivě vyřešit ochranu spotřebitele, jejíž nedostatek se pak v konečných důsledcích v 

široké veřejnosti pociťuje jako selhání právního státu v oblastech, které by mu z hlediska 

ochrany lidských a občanských práv a rovného přístupu ke spravedlnosti měly být nejbližší.“ 

Ze zákona samotného ani z advokátního tarifu však nevyplývá žádné omezení výše odměny, 

to nalezneme až v ustanovení čl. 10 Etického kodexu.  

V prvé řadě, v odstavci 1248 je zavedena povinnost advokáta při sjednávání smluvní odměny 

jednak poskytnout klientovi pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a 

jednak, to však ale až na žádost klienta, úplné vysvětlení o výši mimosmluvní odměny 

v dané věci. Z komentáře k odstavci 1 plyne, že rozsahem advokátových výkonů se rozumí 

zejména rozsah z hlediska časového. 

V čl. 10 odst. 2249 Etického kodexu je stanoveno první omezení smluvní odměny advokáta, 

které právní věda označuje jako omezení „objektivními skutečnostmi“.250 Smluvní odměna 

advokáta tak nesmí být stanovena tak, aby byla svojí výší ve zřejmém nepoměru k hodnotě 

věci a ke složitosti věci. Hodnotu věci je třeba chápat jako „základ, ze kterého se vypočítává 

odměna advokáta podle advokátního tarifu.“251 K. Čermák k tomu v Komentáři dodává, že 

toto kritérium „lze patrně opřít i o pojem tarifní hodnota ve smyslu § 8 a násl. tarifu, aniž by 

se ovšem braly v úvahu sazby mimosmluvní odměny.“ Zbývá dodat, že předmětný „nepoměr“ 

musí být zřejmý, tedy „průměrnému odborníkovi bez nějakých dalekosáhlých úvah na první 

pohled patrný.“ 

Složitost věci naproti tomu podobnou explicitní oporu ani v advokátním tarifu, ani v ZoA 

nemá. Komentář uvádí, že složitost „netkví pouze ve věci samé, nýbrž je dána především i 

cílem, který klient vyžádáním právní služby sleduje.“ Takový cíl potom determinuje rozsah 

úkonů advokáta ve věci, nicméně je třeba zdůraznit, že časová náročnost „nemusí spočívat 

jenom ve vlastním poskytování právní služby, nýbrž i v nejrůznějších pracích studijních, 

přípravných, konceptních a jiných.“ 

                                                 
247 Obhájcem  v  trestním  řízení může být jen advokát. Pro jednotlivé úkony trestního řízení, s výjimkou řízení před 

krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a nejvyšším soudem, se může obhájce dát 
zastoupit koncipientem. 

248 „Při sjednávání smluvní odměny je advokát povinen klientovi poskytnout pravdivé informace o očekávaném 
rozsahu svých výkonů a na jeho žádost i úplné vysvětlení o výši mimosmluvní odměny v dané věci.“ 

249 „Smluvní odměna musí být přiměřená. Nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.“ 
250 Hulva, T. Přehled judikatury ve vyúčtování služeb advokátem, str. 13. 
251 Hulva, T. Přehled judikatury ve vyúčtování služeb advokátem, str. 13. 
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Čl. 10 odst. 3252 Etického kodexu rozvádí pojem přiměřenosti, když vypočítává, k čemu 

všemu se v tomto ohledu zejména přihlíží. Položky z tohoto výčtu právní věda 

prostřednictvím Komentáře označuje jako „subjektivní kritéria přiměřenosti“.  

Prvním z nich je poměr vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta, dle 

Komentáře míří především na „převahu, kterou v konkrétní věci advokát může vůči klientovi 

mít v důsledku svých větších znalostí a zkušeností.“ Druhým, úzce souvisícím kritériem, je 

rozsah informací klienta o poměrech na trhu právních služeb. Jsou zde reflektovány tedy 

jak rozdíly mezi jednotlivými advokáty, tak především rozdíly mezi klienty. Jistě lze nalézt 

znatelný rozdíl mezi klientem, který je osobou pologramotnou a právní argumentací 

vládnoucí stejně „dobře“ jako průměrný právník sekyrou na štípání dřeva, a klientem, který je 

naopak ve svých znalostech práva a veškerých myslitelných vyjednávacích postupů na takové 

výši, že sám advokát v jeho přítomnosti ztrácí svoji jindy tak obvyklou jistotu. Přiměřeností 

však v tomto ohledu nelze rozumět takový postup, kdy advokát prvnímu z popsaných klientů, 

o kterém má důvodně zato, že jeho orientace na trhu právních služeb je žalostná (k tomu 

ostatně pomáhá i již zmíněné pravidlo čl. 10 odst. 1 Etického kodexu, podle něhož úplné 

vysvětlení o výši mimosmluvní odměny musí advokát poskytnout až po žádosti klienta, což 

předpokládá, že klient o institutu mimosmluvní odměny ví), nabídne své služby za odměnu 

neodůvodněně vysokou, zatímco druhému klientovi nabídne smluvní odměnu skutečně 

přiměřenou. Stejně tak je nepřípustné, aby advokát pomocí svých lepších vyjednávacích 

možností (a zejména pak schopností) klienta přesvědčil, že vyšší než přiměřená smluvní 

odměna je pro něho vlastně výhodnější (například proto, že se advokát, jsa motivován vyšším 

výdělkem, bude ve prospěch klienta více snažit). Podle Komentáře „je zcela na místě 

požadovat od advokáta, aby nevyužíval své převahy.“ 

Třetím subjektivním kritériem jsou speciální znalosti, zkušenosti, pověst a schopnosti 

advokáta. Byla-li předcházející dvě kritéria namířena na rozdíly mezi klienty a zaměřena 

tedy spíše na jejich ochranu, toto naopak má za úkol rozlišit výši sjednatelné odměny na 

základě kvalitativních specifik jednotlivých advokátů. Je nepochybné, že služby začínajícího 

nespecializovaného advokáta bez valných zkušeností budou na trhu právních služeb obecně 

ceněny méně, než služby jeho protikladu, tedy advokáta zkušeného, v daném oboru 

specializovaného a oplývajícího výbornou pověstí, stejně tak se bude výše cenit advokát 

                                                 
252 „Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlédne zejména i k poměru vyjednávacích schopností a 

možností advokáta a klienta, k rozsahu informací klienta o poměrech na trhu právních služeb, ke speciálním 
znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a 
klientem při poskytování právních služeb, k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci, k obtížnosti a novosti 
skutkových i právních problémů spojených s věcí a k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude 
advokát muset odmítnout převzetí  jiných věcí.“ 
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schopný namísto advokáta, který je na tom s touto vlastností hůře. J. Hulva k tomuto kritériu 

uvádí: „Musíme nutně vycházet z toho, že čím užší specializaci, lepší pověst, jakož i 

schopnosti advokát má, tím legitimnější je požadavek advokáta na vyšší palmáre, než je 

v místě a čase za obdobnou právní službu obvyklé.“253 

Kritériem čtvrtým je povaha a doba trvání vztahů mezi advokátem a klientem. Zde se 

odráží v praxi poměrně častý jev, že mezi advokátem a klientem se může častým opakováním 

spolupráce či jejím delším trváním, pochopitelně za předpokladu oboustranné spokojenosti 

s jejím průběhem a výsledky, vyvinout i jiný, než čistě právní vztah, tedy vztah vyznačující se 

určitou neformální benevolencí na základě vzájemné důvěry. Vedle toho, že to ze strany 

klienta v některých případech vede k určitému přehlížení případných advokátových excesů, se 

to také může projevit v určitém „mírnějším nahlížení na výši odměny advokáta“, jak plyne 

z Komentáře.  

Páté kritérium se vztahuje k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci. Obecně 

vzato, není neobvyklé, aby v případě požadavku na rychlejší poskytnutí nějaké služby, než je 

v daném oboru běžné, za to byl žadateli účtován vyšší, než běžný poplatek. Advokacie, 

jakožto specifický způsob poskytování služeb, není výjimkou. Přísnější časové nároky klienta 

na vyřízení věci advokátovi obvykle působí větší vytížení a v nemálo případech na tomto 

základě pak musí odmítnout poskytování právní služby dalším potenciálním klientům, ačkoli 

by, nepřevzal-li by diskutovanou věc, byl schopen jejich požadavky splnit. Proto je v tomto 

ohledu zcela legitimní, požaduje-li odměnu vyšší. 

Šestým subjektivním kritériem je obtížnost a novost skutkových a právních problémů, 

Etický kodex tedy bere v úvahu i rozdílnou náročnost vyřízení jednotlivých kauz. 

Posledním subjektivním kritériem, které již bylo výše naznačeno, je pravděpodobnost, že 

v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí – to-

to kritérium tedy velmi úzce souvisí jak s kritériem pátým, tak šestým. 

Po úplnost je třeba dodat, že omezení při určování smluvní odměny stanovuje v podstatě jen 

horní hranici v závislosti na odměně mimosmluvní – dolní hranice stanovena není a v ta-

kovém případě, kdy má být odměna naopak nižší, než je v místě a čase za danou právní 

službu obvyklé, je její výše plně svěřena smluvní volnosti stran.254 

Smluvní odměnu lze sjednat v několika variantách. Advokátní tarif hovoří pouze o sjednané 

částce či o způsobu jejího určení. Lze tedy vyvodit, že pevná, konečná částka odměny se 

připouští, splňuje-li její výše požadavek přiměřenosti výše specifikovaný.  

                                                 
253 Hulva, T. Přehled judikatury ve vyúčtování služeb advokátem, str. 14. 
254 Hulva, T. Přehled judikatury ve vyúčtování služeb advokátem, str. 14. 
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Poměrně častým druhem odměny je také tzv. odměna časová, tj. odměna stanovená podle 

počtu advokátem odpracovaných časových jednotek. V tomto případě, není-li dohodnuto 

jinak, má dle § 4 odst. 1255 Advokátního tarifu advokát právo na odměnu za každou započatou 

časovou jednotku, přičemž však klientovi musí na požádání předložit časovou specifikaci 

úkonů (tu je přirozeně povinen vést). 

Třetím obvyklým druhem odměny je odměna stanovená jako podíl na hodnotě věci či 

výsledku věci. Etický kodex v čl. 10 odst. 5256 tento druh připouští, je-li přiměřená, přičemž 

za nepřiměřenou odměnu se zde výslovně považuje odměna stanovená podílem na výsledku 

věci, která je vyšší, než 25 %. 

Čtvrtým druhem je jistě možnost sjednat odměnu za jeden úkon právní služby – pojem 

úkon právní služby bude vyložen ve výkladu o odměně mimosmluvní. 

Posledním druhem odměny je tzv. odměna paušální.257 Jedná se o případy, kdy advokát 

zastupuje klienta dlouhodobě, přičemž právní pomoc je poskytována průběžně, není vázána 

na jeden či více konkrétních případů. opět je třeba, aby byla přiměřená. 

Jakkoli je odměna sjednaná, nelze ji ani v případě plného úspěchu ve věci zahrnout do 

částky nákladů řízení pro účel její náhrady stranou, která prohrála. Vyplývá to z vyhlášky č. 

484/2000 Sb., přesněji z jejího § 1 odst. 1.258 Proto strana sporu, která má s advokátem 

sjednanou smluvní odměnu vyšší, než je odměna uvedená v dané vyhlášce a které soud přizná 

náhradu nákladů řízení, se vystavuje tomu, že celkový výsledek řízení nebude k jejímu 

ekonomickému prospěchu, což je, vzhledem k tomu, že strana vyhrála a tedy své právo 

obhájila či prosadila, poměrně paradoxní situace.  

                                                 
255 „Je-li  sjednána  smluvní  odměna  podle  počtu  hodin  nebo jiných časových jednotek (dále jen "časová odměna"), 

náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak. Na 
požádání klienta je advokát povinen při vyúčtování odměny advokáta  předložit klientovi časovou specifikaci 
poskytnutých právních služeb.“ 

256 Advokát je oprávněn sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci, je-li 
výše takto sjednané odměny přiměřená podle ustanovení odstavce 2 a 3. Za přiměřenou nelze však zpravidla 
považovat smluvní odměnu stanovenou podílem na výsledku věci, pokud tento podíl je vyšší než 25 %. 

257 Jančarová, M. Práva a povinnosti ve vztahu advokáta a klienta, Bulletin advokacie 10/2000, str. 56. 
258 Při rozhodování o náhradě nákladů řízení (§ 151 občanského soudního řádu) soud určí výši odměny za zastupování 

účastníka advokátem nebo notářem v občanském soudním řízení podle sazeb a za podmínek uvedených v této 
vyhlášce. 



 97 

 5.3.4.2.  Odměna stanovená podle advokátního tarifu 

Nedohodnou-li se advokát s klientem na odměně smluvní, avšak právní vztah mezi nimi 

přesto vznikne a právní služba je poskytnuta, má advokát nárok na mimosmluvní odměnu, 

kterou upravuje advokátního tarif. 

Tato odměna je založena na dvou základních pojmech: na tzv. úkonech právní služby a na 

tarifní hodnotě věci. 

Tarifní hodnotu věci advokátní tarif upravuje v § 8, obvykle se jedná o peněžní hodnotu 

věci, výši vymáhaného peněžitého plnění a podobně. Jsou však případy, kdy je toto určení 

složitější – např. podle § 8 odst. 2 advokátního tarifu, jde-li o opětující se peněžité plnění, se 

za tarifní hodnotu věci považuje součet těchto plnění, je-li však toto plnění na dobu delší, než 

pět let, tarifní hodnotou je pětinásobek hodnoty ročního plnění. Dále existují případy, kdy 

peněžitou hodnotu věci nelze určit, či lze, ale jen s nepřiměřenými obtížemi – pak se tarifní 

hodnotou podle § 9 odst. 1 advokátního tarifu rozumí částka 5 000 Kč. § 9 advokátního tarifu 

stanovuje i další speciální případy, kdy je částka tarifní hodnoty věci určena, například věci 

péče o nezletilé. 

Úkon právní služby advokátní tarif obecně nedefinuje, podává pouze jejich demonstrativní 

výčet v § 11 odst. 1, přičemž v odst. 2 stanovuje případy, kdy se za úkon právní služby účtuje 

částka poloviční a v odst. 3 pak podtrhuje demonstrativní charakter odst. 1, když za úkony 

právní služby, které v odst. 1 uvedené nejsou, se účtuje částka jako za úkony, které jim jsou 

nejbližší. příkladem ze v zákoně uvedených úkonů právní služby lze uvést převzetí věci a 

přípravu zastoupení (počítá se jako jeden úkon právní služby). 

Odměna advokáta se počítá jako násobek součtu úkonů právní služby, které advokát ve věci 

provedl, a sazby mimosmluvní odměny stanovené podle § 7 na základě tarifní hodnoty věci. 

Zvláštním případem je určení odměny advokáta na základě tzv. „paušální vyhlášky“. Jedná 

se o vyhlášku č. 484/2000 Sb., která byla do českého právního řádu zavedena s poměrně 

jasným úkolem, a to zamezit advokátům protahování soudních řízení za účelem navýšení 

úkonů právní služby provedených v jedné věci. Vyhláška se uplatní při rozhodování soudu o 

náhradě nákladů občanského soudního řízení, kdy soud přizná vítězné straně částku dle této 

vyhlášky. Bohužel, adekvátní novela advokátního tarifu spolu s přijetím této vyhlášky 

provedena nebyla, tudíž její účel není naplněn – advokáti totiž musí nadále v případě 

mimosmluvní odměny vyúčtovat klientovi částku stanovenou podle advokátního tarifu, což 

jejich motivaci prodlužovat soudní řízení za účelem vyšších zisků ani v nejmenším nesnižuje. 
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Není však vyloučeno využít vyhlášku 484/2000 Sb. jako podklad pro smluvní odměnu 

advokáta.259 

Vyhláška 484/2000 Sb. pracuje, jak bylo naznačeno, s paušální částkou odměny za celou 

věc. Tato částka se stanoví podobně jako v případě advokátního tarifu na základě hodnoty 

věci, ve speciálních případech je pak tato hodnota věci přímo určena. I zde je do nákladů říze-

ní soudem přiznaných třeba započítat i náhradu hotových výdajů advokáta,260 jak bude uve-

dena v další části práce. 

 5.3.4.3.  Náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný 

volný čas 

Advokátovi při poskytování právních služeb vzniká celá řada výdajů, které jsou k vyřízení 

věci potřebné. Pokud by tyto výdaje advokát hradil ze svých vlastních prostředků, mělo by to 

za následek, že by se tyto výdaje snažil za každou cenu minimalizovat, čímž by nejspíše 

utrpěla kvalita právní pomoci (advokát by šetřil na poštovném, s klientem by telefonicky 

nekomunikoval, nepořizoval by výpisy z veřejných rejstříků a podobně), a nedělal-li by to, 

mohlo by se dokonce v krajním případě stát, že výše nákladů právní pomoci by převýšila výši 

odměny advokáta. Proto i hotové výdaje, které advokátovi v souvislosti s poskytováním 

právní pomoci vznikly, jdou v konečném vyúčtování k tíži klienta. 

Způsob jejich úhrady stanoví advokátní tarif v § 13. V první řadě náleží advokátovi náhrada 

za výdaje účelně vynaložené  souvislosti s poskytováním právní služby zejména na soudní a 

jiné poplatky, znalecké posudky, překlady, opisy a fotokopie, jak stanoví § 13 odst. 1 

advokátního tarifu. Takovéto výdaje však advokát musí přesně specifikovat a případně i 

prokázat, proto může být praktičtější postup podle § 13 odst. 2, kdy si advokát s klientem 

dohodnou paušální částku za všechny předpokládané výdaje – klient pak nesmí požadovat 

                                                 
259 Hulva, T. Přehled judikatury ve vyúčtování služeb advokátem, str. 28 
260 Náhradu hotových výdajů advokáta podle advokátního tarifu v souvislosti s aplikací vyhlášky 484/2000 Sb. 

posuzoval Nejvyšší soud ČR ve věci sp. zn. 29 Odo 196/2001 a uzavřel, že „jelikož vyhláška č. 484/2000 Sb. (...) 
upravuje pouze paušální sazby odměny za zastupování účastníka advokátem, a nikoli již nároky advokáta na 
náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas, jež stojí vedle odměny, přísluší zástupci žalovaného též 
náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu za každý úkon právní služby, který v řízení v jednom 
stupni učinil, bez zřetele k tomu, že samotná odměna za zastupování v řízení v jednom stupni se podle počtu úkonů 
právní služby neurčuje.“ 
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specifikaci skutečně vynaložených výdajů a advokát zase nemůže požadovat náhradu výdajů, 

které ujednanou částku přesahují. 

§ 13 odst. 3 obsahuje specifický typ náhrady výdajů advokáta, která se v praxi označuje jako 

„režijní paušál“.261 Připadá v úvahu v situaci, kdy jako náhrada za vnitrostátní poštovné, 

místní hovorné a přepravné není mezi advokátem a klientem dohodnuta jiná paušální částka. 

Je li to splněno, pak za jeden každý úkon právní služby advokátovi náleží 300 Kč. 

Advokátní tarif nezapomíná ani na případy, kdy advokát musí vynaložit určité výdaje 

cestovní. Takový případ se dle § 13 odst. 4262 advokátního tarifu posuzuje podle právních 

předpisů o cestovních náhradách. Takovým předpisem je od 1.1.2007 Zákoník práce,263 ačkoli 

Advokátní tarif v poznámce pod čarou stále odkazuje na již neplatný zákon o cestovních 

náhradách.264 

Náhradu hotových výdajů do značné míry připomíná další institut vztahu mezi advokátem a 

klientem, tedy institut náhrady za promeškaný čas. Advokátní tarif jej uvádí v § 14 a roz-

děluje jej na náhradu při úkonech, které advokát musel provést v místě ležícím mimo jeho 

sídlo či bydliště (v takovém případě se nahrazuje promeškaný čas strávený cestou tam a na-

zpět) a náhradu při zpoždění zahájení jednání před soudem či jiným orgánem (zde se 

nahrazuje promeškaný čas, činí-li zpoždění více než 30 minut). V obou těchto případech činí 

výše náhrady 100 Kč za každou započatou půlhodinu. 

Zvláštními případy náhrady za promeškaný čas jsou situace upravené v § 14 odst. 2 

Advokátního tarifu. Zde se totiž nejedná o náhradu spočítanou na základě času skutečně 

promeškaného, ale o náhradu, jejíž výše se odvíjí od sazby odměny za úkon právní služby 

v dané věci. Náhrada činí polovinu této sazby a připadá v úvahu v situaci, kdy se advokát 

dostavil na jednání, které bylo poté bez projednání věci odročeno, nebo na jednání, které se 

nekonalo, aniž se o tom advokát dozvěděl. Pokud odročení nebo nekonání jednání bylo 

způsobeno důvody na straně advokáta a ten o tom věděl nejméně dva dny předem, snižuje se 

náhrada na jednu čtvrtinu mimosmluvní odměny. 

                                                 
261 Hulva, T. Přehled judikatury ve vyúčtování služeb advokátem, str. 36 
262 Není-li  o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o 

cestovních náhradách. 
263 Zákon č. 262/2006 Sb. 
264 Zákon č. 119/1992 Sb. byl zrušen ke dni 1.1.2007. 
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 5.3.4.4.  Záloha 

Advokacie zdaleka nemusí být tak rentabilním oborem, jak je v široké veřejnosti 

zakořeněno. Celá řada advokátů ze svých příjmů, zejména pak na počátku své kariéry, sotva 

pokryje náklady provozu advokátní kanceláře. Je to způsobeno zejména tím, že advokát 

klientovi obvykle právní služby vyúčtuje až po skončení věci, přičemž, vzhledem k častým 

soudním průtahům, tento konec může nastat až za několik let, tudíž několik let pak advokát 

čeká i na svoji odměnu. Jistě, advokacie nespočívá jen v zastupování klienta v konkrétní věci, 

avšak přesto je takový způsob činnosti pro mnoho advokátů jediným způsobem obživy. Navíc 

advokát již při převzetí věci v řadě případů dokáže poměrně přesně odhadnout, jaké konkrétní 

hotové výdaje si vyřizování věci vyžádá, a měl-li by je od samého počátku hradit sám, dostal 

by se zřejmě do červených čísel již na samotném počátku své výdělečné činnosti. Vedle toho, 

že je proto praktické vstoupit do řad advokacie až ve chvíli, kdy žadatel o zápis do seznamu 

advokátů má dostatek vlastních prostředků k tomu, aby jeho advokátní kancelář ve svých 

počátcích fungovala bez závislosti na platbách klientů, způsobuje tento jev nutnost existence 

institutu přiměřené zálohy. 

Podle § 22 odst. 1 ZoA má advokát právo od klienta žádat přiměřenou zálohu. Tuto 

přiměřenost sám ZoA nikterak nespecifikuje, avšak Etický kodex již ano – ve svém čl. 10 

odst. 7 stanoví, že vedle střízlivého odhadu celkové odměny se přihlíží k předpokládaným 

hotovým výdajům. Jedná-li se o odměnu smluvní, použijí se i kritéria přiměřenosti stanované  

odst. 2 a 3, jak plyne z Komentáře. Dále K. Čermák uvádí: „Střízlivost odhadu bude spočívat 

na výkonech průměrného odborníka v případě odměny smluvní a na počtu úkonů v souvislosti 

se sazbou nutných pro vyřízení průměrné věci stejného typu, půjde-li o odměnu 

mimosmluvní.“ Tato střízlivost odhadu má zabránit využívání klienta jako zdroje „levného 

úvěru“. 

 5.4.  Zánik právního vztahu „advokát – klient“ 

Jako každý jiný právní vztah, i vztah advokáta a klienta není vztahem doživotním a 

obsahuje tedy i určitý mechanismus, na základě kterého může být ukončen. Zásadně (a je to 

nejvíce žádoucí způsob) tento vztah zaniká ukončením té právní služby, na kterou byla 
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smlouva o poskytování právních služeb sjednána. Obvykle se tedy jedná o skončení řízení 

v dané věci, sepsání smlouvy či provedením právního, případně jiného úkonu. 

Druhou skutečností mající za následek skončení vztahu advokáta a klienta a nezávisící na 

lidské vůli je smrt advokáta. V takovém případě je pochopitelné, že advokát již nemůže 

právní službu poskytovat, avšak je nepochybné, že po něm zbude celá řada věcí, které 

podléhaly jeho povinností mlčenlivosti a k tomu i konkrétní případ jeho klienta, obvykle 

rozpracovaný (např. zemře-li advokát v průběhu soudního řízení). Představenstvo České 

advokátní komory na svých internetových stránkách zveřejnilo své stanovisko265 k situaci, 

kdy advokát zemře. Podle něho např. klientské spisy nejsou součástí dědictví po zemřelém 

advokátovi, protože je nelze považovat za věci, práva či majetkové hodnoty, narozdíl třeba od 

pohledávek advokáta vůči klientům. 

Pokud zemřelý advokát vykonával advokacii samostatně, může Komora na základě 

zmíněného stanoviska určit jiného advokáta jeho nástupcem, pokud to vyžaduje ochrana práv 

jeho klientů. 

Je však možné, a v praxi to není neobvyklé, že právní vztah advokáta s klientem je ukončen 

předčasně právním úkonem jednoho z nich. Může to být z podnětu advokáta, či z podnětu 

klienta. 

 5.4.1.  Z podnětu advokáta 

Advokát může, narozdíl od klienta, jejich vzájemný právní vztah ukončit jen ze zákonem 

vymezených důvodů a jen prostřednictvím výpovědi, nebo, nebyla-li uzavřena smlouva o 

poskytování právních služeb, žádostí podanou soudu, který jej ustanovil nebo České 

advokátní komoře, která jej určila. 

V první řadě je advokát v určitých případech povinen iniciovat uvedeným způsobem 

skončení vztahu z důvodů vzniku skutečností uvedených v § 19, tedy skutečností, na jejichž 

základě je advokát povinen poskytování právní služby odmítnout, například zjistí-li, že v dané 

věci již poskytl právní službu protistraně. Tato jeho povinnost plyne z § 20 odst. 1 ZoA. 

V řadě druhé je nutno předestřít zánik vztahu volním aktem ze strany advokáta. Samým 

základem vztahu advokáta s jeho klientem je jejich vzájemná důvěra. Na jejím základě vztah 
                                                 

265 Stanovisko představenstva České advokátní komory k problematice klientských spisů vedených advokátem, který 
zemřel, ze dne 12. 9. 2006. 
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vzniká a ona je tím hlavním prvkem, který jej udržuje. Důvěra takto popsaná musí být 

oboustranná, proto nedostává-li se jí na jedné či na druhé straně, nemá právní vztah advokáta 

a klienta v daném konkrétním případě smysl. To reflektuje ustanovení § 20 odst. 2 ZoA, kdy 

advokát může vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb, požádat o zrušení jeho 

ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta, pokud mezi ním a klientem došlo 

k narušení vzájemné důvěry, nebo neposkytuje.li klient potřebnou součinnost, jak již bylo 

uvedeno v rámci výkladu o právech a povinnostech klienta. Je třeba zdůraznit, že advokát 

v daném případě nemá povinnost smlouvu vypovědět, je to pouze jeho oprávnění a bude 

zřejmě záležet na osobní trpělivosti každého jednotlivého advokáta, kdy a zda vůbec se 

k takovému kroku odhodlá. 

V případě uvedeném v § 20 odst. 3 ZoA může advokát ukončit vztah s klientem na základě 

skutečnosti, že klient nesložil přiměřenou zálohu za poskytování právních služeb. Musí však 

být splněna podmínka, že advokát o tuto zálohu klienta požádal. 

Pro případ výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb ze strany advokáta lze ve 

smlouvě sjednat výpovědní dobu v maximální délce tří měsíce, avšak to pouze za 

předpokladu, že se bude jednat o výpověď z důvodu narušení vzájemné důvěry mezi 

advokátem a klientem nebo neposkytování potřebné součinnosti klientem. Pro ostatní důvody 

ukončení vztahu advokát – klient výpovědní lhůta nepřipadá v úvahu, protože existuje-li 

skutečnost uvedená v § 19 ZoA, nebo je-li důvodem výpovědi neuhrazení zálohové částky 

klientem, nelze po advokátovi spravedlivě požadovat jakoukoli další než zákonem v § 20 

odst. 6 stanovenou činnost ve prospěch klienta, proto ani v jednom případě neexistuje 

rozumný důvod, aby advokát ve vztahu setrval po delší dobu. 

Po skončení vztahu, nebylo-li mezi advokátem a klientem dohodnut jiný postup, je advokát 

povinen ještě po dobu 15 dnů činit všechny neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na 

svých právech či oprávněných zájmech újmu. 

 5.4.2.  Z podnětu klienta 

Klient může advokátovi vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb kdykoli, a to i 

bezdůvodně, jak plyne z § 20 odst. 4 ZoA. Když se však k tomuto kroku odhodlá, nebývá to 

proto, aby advokátovi svým banálním případem dále nepřidělával práci, ale obvykle proto, že 

právní vztah mezi ním a advokátem a zejména poskytování právní služby neprobíhaly zcela 
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podle jeho představ. Z tohoto důvodu je obvyklé, že po výpovědi smlouvy o poskytování 

právních služeb následuje i stížnost na chování advokáta podaná na ČAK. 

Pokud však před výpovědí byly některé z úkonů právní služby řádně poskytnuty, advokát 

má přirozeně právo na odměnu za ně, stejně jako na vykázané časové jednotky při odměně 

časové. Je-li odměna smluvně sjednána jako pevná částka, má právo na její poměrnou část, 

jak plyne z § 5 ZoA.266 

                                                 
266 „Neposkytuje-li  advokát právní služby ve sjednaném rozsahu, přísluší mu poměrná část smluvní odměny, není-li 

dohodnuto jinak.“ 
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 7.  Název práce v angličtině, shrnutí a klíčová slova 

Název práce v angličtině zní: Attorney and client 

Shrnutí: 

Tato práce sepsaná na téma „Advokát a klient“ je obsahově rozdělena do čtyř hlavních částí. 

V první, obecnější, je zmapována advokacie z hlediska svých základních funkcí. Jsou zde 

podrobně vyloženy pojmy právní pomoc a právní služba včetně jejich vztahu k advokacii a 

také samotný pojem advokacie jakožto stavu včetně jejích principů. 

Ve druhé části, které je věnován vskutku nemalý prostor, je podrobně rozebrána historická 

geneze advokacie a vztahu advokáta s klientem na území České republiky. Zahrnuta jsou 

období nejstarších lidských společností, kde připadala v úvahu pouze advokacie ve smyslu 

materiálním, jak jej popsal prvorepublikový významný právník Evžen Tarabrin. Následuje 

ideově velice bohaté období starověké římské říše, kde započala cesta advokátního stavu 

k podobě formální, která převažuje dnes. Přes drobné zpomalení vývoje tento trend 

pokračoval i v období středověku, ale hlavní expanze formální advokacie přišla až v období 

novověku. Moderní doba pak tento vývoj i přes stagnaci a vulgarizaci základních idejí 

advokacie v období komunistického režimu završila. 

Třetí část je věnována podrobnému popisu současné české advokacie z hlediska jejích 

základních pramenů její právní úpravy a nakonec i její stavovské organizace. 

Poslední, čtvrtá část je obsahově nejširší. Zabývá se velice podrobně vztahem advokáta 

s klientem, a to včetně jeho etických aspektů plynoucích z Pravidel profesionální etiky. 

Vymezen je pojem advokát a spolu s ním i pojem klient. Rozebrán je vznik právního vztahu 

mezi nimi, kdy je diskutována možnost smluvní dohody mezi advokátem a klientem i 

možnosti mimosmluvní, tedy ustanovení advokáta soudem a určení Českou advokátní 

komorou. Součástí je i otázka reklamních aktivit advokátů před a po účinnosti Pravidel. 

Následuje rozbor obsahu vztahu advokáta a klienta, tedy výčet nejdůležitějších práv a 

povinností jeho účastníků, od povinnosti advokáta prosazovat práva a oprávněné zájmy 

klienta, přes povinnost advokáta zachovávat důstojnost advokátního stavu, až po povinnost 

mlčenlivosti advokáta. Probrána jsou i práva a povinnosti klienta a v neposlední řadě pak i 

odpovědnost advokáta za škodu, včetně jeho povinnosti pojistit se pro její případ, a taktéž 
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jeho odpovědnost kárná. Právo advokáta na odměnu je dalším bodem, přičemž je vzata 

v potaz jak odměna smluvní, tak odměna mimosmluvní. 

Čtvrtá část je završena popisem zániku vztahu advokáta a klienta. Tento zánik je 

charakterizován jak v případě, kdy podnět k ukončení vztahu dal sám advokát, tak v případě, 

kdy tak učinil klient. 

Summary: 

This thesis, which has subject matter „attorney and client, is divided into four main parts 

according to its contents. In the first one, which is general, there is advocacy mapped from 

view on its main purposes. The terms as legal aid and legal service are explained here a much 

as their relationship to advocacy and the very advocacy as a profession, including its 

principles.. 

In the second part, which has taken non-small room, there is very closely analysed historical 

developement of advocacy and of the legal relationship of attorney and client at the territory 

of Czech Republic. The time period of the oldest human societies are included, where has 

came on force only advocacy in material sense, as was described by Evžen Tarabrin, the 

singificant lawyer of the time of first czechoslovakian republic. As the next is ideologically 

very rich time period of ancient roman empire, where we see the beginning of the journey of 

advocacy to its formal sense form, which prevails till today. In medieval times this tendency 

continued, although there was a little slowdown, but the main expansion of formal advocacy 

came in the early and late modern period. The period between the beginning of the 20th 

century and today has finished this developement, although in the time of communistic 

regime there was a little stagnation and vulgarization of the basic ideas of advocacy. 

Third part is dedicated to detailed description of today’s advocacy within the scope of its 

main principles, basic sources of its legal regulation and, at the end, also its professional 

organization. 

The last fourth part is the most large-scale part of this work. It’s engaged in very detailed 

way in the legal relationship between attorney and client. At first, the creation of this 

relationship is analysed, including both possibility of contractual cration and non-contractual, 

which means appointing of attorney by court and determination of attorney by the Czech Bar 

Chamber. The matter of attorney’s advertising activities before and after the etical standards 

of cunduct have come into legal force. 
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The analysis of the contents of relationship between attorney and client follows, thus listing 

of the most important rights and duties of its participants, for example attorney’s duty to 

protect and enforce rights and lawful interrets of his client, attorney’s duty to maintain dignity 

of advocacy and attorney’s duty of non-disclosure. The rights and duties of client are 

particuralry mentioned too and last but not least are attorney’s liability for damage, his duty to 

be insured for that possibility and also his disciplinary responsibility. 

The fourth part is finished by description of the termination of the legal relationship 

between attorney and client. This termination is characterised both in the case, that the client 

has given inducement to it and in the case, that the attorney has. 

Klíčová slova: Advokát, klient, vztah 

 


