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Úvodem 

 

Cílem této práce je skromně přispět k diskusi na téma práv 

a povinností advokáta ve vztahu k jeho klientovi. V práci bych 

se rád zaměřil na právní analýzu těchto práv a povinností de 

lege lata podle právních a stavovských předpisů platných v 

září 2009 a rovněž doplním i některé úvahy de lege ferenda, 

zejména s ohledem na v současné době tolik diskutované 

problémy spojené s výkonem advokátní profese. 

Práva a povinnosti advokáta ve vztahu ke klientovi tvoří 

ipso iure podstatnou část obsahu jejich vzájemného právního 

vztahu. Vztah advokáta a klienta je vztahem dvou osob, ve 

kterém jedna z nich je vysoce právně erudovaná a ta druhá 

zpravidla vystupuje z pozice laika. Tento vztah však není jen 

vztahem čistě ekonomickým, jak se někdy veřejnosti s ohledem 

na časté mediální propírání "palmáre" advokátů může mylně 

zdát, nýbrž je protkán množstvím dalších, zejména osobních, 

sociálních a v neposlední řadě i etických vazeb. Právní 

instituty vztahu advokáta a klienta jsou známy již z dob 

antického Říma a prošly poměrně dlouhým a významným vývojem. 

Současná dynamika vývoje právní vědy a v podstatě i celé 

společnosti však s sebou přináší také různá nebezpečí, která 

hrozí i vztahu advokáta a jeho klienta a jejich vzájemným 

právům a povinnostem; míním tím zejména nedávné nabourání 

principu profesního tajemství advokáta a tím i jeho 

nezávislosti, otázky povinnosti střetu zájmů a v neposlední 

řadě i úlohu samosprávných komor. Těmito aktuálními problémy 

se rovněž v této práci, ve světle práv a povinností advokáta 

ve vztahu ke klientovi, hodlám zabývat. 

 S trochou nadsázky by se dalo konstatovat, že právě vztah 

advokáta a klienta, z jehož obsahu jsou intra legem vymezena 

zejména práva a povinnosti advokáta vůči klientovi, je 

primárním účelem vzniku, existence a vývoje nezávislé 
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advokátní profese a rovněž i souvisí s její výlučnou rolí v 

rámci justičního systému - poskytováním právní pomoci. Tato 

úloha advokacie je nezastupitelná a ve své podstatě i výlučná, 

zejména v souvislosti s povinností advokátů obsáhnout celý 

právní řád.  

 Záměrem této práce tak není pouze ad hoc opisně popsat 

jednotlivá práva a povinnosti advokáta v jeho právním vztahu s 

klientem tak, jak je vymezeno advokátními předpisy, nýbrž také 

přidat aliquid novi a postihnout a upozornit na 

nejpodstatnější souvislosti a aktuální problémy těchto práv a 

povinností s ohledem třeba i na příslušnou soudní judikaturu, 

kárnou praxi České advokátní komory a různé jiné konsekvence, 

které se v právní a advokátní praxi objevují. Z tohoto důvodu 

se zde nebudu sáhodlouze zabývat popisem práv a povinností 

advokáta vůči klientovi v jednotlivých soudních řízeních, 

která jsou upravena příslušnými procesními normami, ačkoli o 

tom z důvodu uvedení do tématu učiním krátkou zmínku, nýbrž se 

pokusím co nejhlouběji obsáhnout téma této práce - práva a 

povinnosti advokáta v právním vztahu k jeho klientovi, která 

platí obecně, za všech okolností a v rámci i mimo veškerá 

soudní řízení. Před rozborem samotných práv a povinností se 

však jeví jako výkladově vhodné, nejprve se zaměřit na právo 

na právní pomoc jako na condicio sine qua non, jeho ústavní a 

mezinárodněprávní zakotvení, stejně tak jako na roli advokáta 

napříč celým justičním systém a na úpravu jeho právního 

postavení. 
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ČÁST I.: PRÁVO NA PRÁVNÍ POMOC A ROLE ADVOKÁTA V JUSTIČNÍM 

SYSTÉMU 

 

 

Kapitola I.: PRÁVO NA PRÁVNÍ POMOC 

 

 

1. Pojem právní pomoci 

 

 Dříve, než se budeme zabývat rolí advokáta v justičním 

systému a samotnými právy a povinnostmi mezi ním a klientem, 

musíme se nejprve alespoň v obecné rovině pozastavit u pojmu 

právní pomoci. Právní pomoc je sice jako abstraktní pojem ne 

příliš snadno definovatelná, nicméně pro účely této práce ji 

můžeme vymezit jako odbornou činnost práva znalých osob, která 

v sobě zahrnuje jednak odborné právní poradenství a jednak 

zastupování osob v právních záležitostech, tedy zejména v 

řízeních před orgány veřejné moci či při jednáních s 

protistranou1. Práva znalé osoby jsou nejen advokáti, i když 

jejich role v právní pomoci je klíčová, jak bude vysvětleno 

dále, ale například i notáři, auditoři, daňoví poradci či 

exekutoři. Vedle právního poradenství a zastupování, které 

tvoří dvě základní složky právní pomoci, může tato činnost 

zahrnovat i jinou asistenci, spočívající v činnosti práva 

znalých osob, kterou nemůžeme jednoznačně zařadit pod pojem 

poradenství či zastoupení.  

 Apriori je nutno poznamenat, že právo na právní pomoc je 

základním právem každého člověka a jako takovému mu odpovídá i 

logický závazek každého právního státu (z angl. rule of law)2 

toto právo zaručit každému bez rozdílu. V České republice 

                                                 
1 K tomu srov. ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen 
"zákon  o advokacii") 
2 K významu pojmu "právní stát" např. srov.: Boguszak, J. - Čapek, J. - Gerloch, A.: Teorie práva, Eurolex 
Bohemia Praha, 2001 
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vychází pojem právní pomoci z kontinentálního pojetí, které 

vyvozuje toto právo z práva na soudní a jinou právní ochranu3 

včetně požadavku rovnosti práv. Z hlediska klienta a ochrany 

jeho práv a oprávněných zájmů je kladen důraz zejména na 

dostupnost právní pomoci a na její kvalitu. Právo na právní 

pomoc tedy ex lege zavazuje veřejnou moc k tomu, aby 

uskutečnila jeho naplnění a zároveň úroveň jeho naplnění 

pravidelně kontrolovala a sledovala. Dostupnost právní pomoci 

je tak, aby ji mohl využít každý, kdo ji potřebuje, dle obecně 

ustáleného názoru právní vědy úlohou advokacie, na kterou stát 

tento svůj závazek deleguje. Z tohoto pojetí také vyplývá 

kompromis mezi svobodou advokátského stavu na straně jedné a 

zákonnou regulací advokátní profese na straně druhé. Zákonná 

úprava podmínek výkonu advokacie tak musí jednak zajistit 

obecnou dostupnost právní pomoci, ale zároveň i musí 

respektovat svobodnou povahu advokacie jako její podstatnou a 

nezadatelnou premisu. Jak bylo popsáno výše, advokáti nejsou 

jediní poskytovatelé právní pomoci, ale na rozdíl od jiných 

musejí obsáhnout právní řád plně, tedy v jeho celém rozsahu a 

eo ipso právní pomoc poskytovat všem. Z tohoto důvodu má 

advokacie naprosto nezastupitelnou roli v každém demokratickém 

státě, a proto se také v tomto ohledu dá hovořit i o 

výlučnosti advokacie, která je mimo jiné zajištěna i principem 

nezávislosti příslušníků jejího stavu; o této nezávislosti 

bude pojednáno samostatně v části II., kapitole I.této práce.  

Závazek na zajištění právní pomoci je sice prvotní 

povinností státu, nicméně stát tuto svou povinnost zabezpečuje 

umožněním existence a činnosti svobodné advokátní profese. Na 

bedrech advokacie tedy leží, ostatně stejně jako v minulosti, 

zásadní povinnost, a to aby každý mohl využít právní ochrany 

svých práv a oprávněných zájmů4. Právo na dostupnost právní 

                                                 
3 Srov. ustanovení čl. 90 Ústavy České republiky 
4 K tomu např. Balík, S.: Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie, Linde Praha, 1997 
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pomoci jako jedno ze základních práv je v České republice 

zakotveno v jejím ústavním pořádku. Dostupnost však není dána 

pouze její nabídkou, nýbrž rovněž tak i její cenou, a tak by 

advokát měl klienta vždy upozornit na jeho případný nárok na 

právní pomoc bezplatnou.5 Zatímco nabídka je v naší zemi v 

podstatě srovnatelná s nabídkou v ostatních členských státech 

Evropské unie, otázka dostupnosti pro nemajetné či pro skupiny 

obyvatel s nízkým příjmem je řešena spíše okrajově a podle 

některých názorů z praxe až nedostatečně a roztříštěně.6  

Princip všeobecné dostupnosti právní pomoci je u nás úzce 

spjat s fungováním soudního systému samotného, a tak zákonná 

úprava realizace práva na právní pomoc a jeho dostupnosti 

spočívá zejména v ustanoveních jednotlivých procesních 

předpisů, která upravují postup soudu při ustanovování 

právního zástupce v případě, kdy je zákonem předepsáno 

zastoupení povinné či když soud uzná zastoupení za potřebné a 

účastník si svého zástupce nezvolí sám. Jednotlivé procesní 

předpisy dále řeší otázku ustanovení zástupce účastníkovi, 

který osvědčí, že na právního zástupce nemá dostatek 

finančních prostředků, tak aby byla vždy zaručena základní 

zásada procesu - rovnost účastníků, která vychází z 

proklamovaného principu "rovnosti zbraní" (z angl. equality of 

arms); k tomu je nutno zmínit, že nejsou od věci názory, podle 

nichž by bezplatná právní pomoc měla být zakotvena v jediném 

zákoně a to pro všechna řízení, tedy nejenom soudní, ale i 

správní a ve své podstatě všechna řízení, kde stát rozhoduje 

autoritativně o subjektivních právech a povinnostech účastníka 

takovýchto řízení7.  

Bezplatné poskytnutí právní pomoci je dále de lege lata 

doplněno institutem určení zástupce Českou advokátní komorou; 

                                                 
5 K tomu srov. ustanovení čl. 3.7.2 Kodexu advokátů v Evropské unii 
6 K tomu blíže např.  Nykodým, J.: Fungování advokáta - právní a morální závazky ke klientům, Bulletin 
advokacie, č. 6, 2000 či Piková, P.: Právo nemajetných občanů na právní ochranu, Bulletin advokacie, 2000, č. 3  
7 K tomu např.  Ondruš, R.: Bezplatné právní zastupování v České republice, Bulletin advokacie, 2001, č. 6-7 
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o obou těchto právních institutech bude podrobně pojednáno v 

následujících částech této práce. Doplňkovým institutem práva 

chudých u nás může být i povinnost advokátů provozovat na 

základě výzvy České advokátní komory veřejně prospěšnou 

činnost, zejména se podílet na projektech prosazování lidských 

práv a svobod, a to i bez nároku na odměnu.8 

 Z hlediska kvality poskytované právní pomoci je největší 

důraz kladen na profesionální kompetentnost advokátů jako 

hlavních poskytovatelů právní pomoci. Vysoká úroveň kvality 

musí být zaručena, i pokud advokát pracuje pro nemajetného 

klienta a třeba i za nižší či žádnou odměnu. Odbornost 

advokáta je zajištěna ex lege stanovenými podmínkami pro 

přístup k profesi, tedy zejména předepsaným vzděláním, délkou 

právní praxe a rovněž také potíráním pokoutnictví jako 

nedovoleného poskytování právní pomoci. Pro případ, že by 

advokát přesto při poskytování právní pomoci pochybil, je 

klient chráněn institutem neomezené odpovědnosti advokáta za 

škodu a povinným pojištěním pro takový případ. S ohledem na 

kvalitu právních služeb je tedy nutno se dále rovněž zmínit o 

výše jmenovaném pokoutnictví. Pokoutnictví je obvykle chápáno 

jako poskytování právní pomoci v rozporu se zákonnými 

podmínkami výkonu advokacie. Při pokoutnictví není k ochraně 

klientových práv a oprávněných zájmů zaručena ani dostatečná 

kvalifikace a kompetentnost poskytovatele pokoutné právní 

pomoci, přičemž o povinnostech právního vzdělání, délce praxe, 

zkouškách a slibech se ani není třeba sáhodlouze rozepisovat. 

Nutno podotknout, že pokoutníkem vedle různých poradenských 

obchodních společností či živnostníků může být třeba i 

podnikový právník nebo právník, který neuspěl u advokátní 

zkoušky, a o to pak bude situace složitější. Pokoutnictví je 

                                                 
8 Srov. ustanovení čl. 18 odst. 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. 
října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický 
kodex), (dále jen "Etický kodex") 
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tedy v zájmu ochrany klienta, ale i vážnosti a cti advokátního 

stavu, nežádoucí. Nicméně zákon o advokacii sankci za 

pokoutnictví neobsahuje, a tak její jedinou soukromoprávní 

podobu můžeme nalézt v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském 

soudním řádu, ve znění pozdějších předpisů9 (dále jen "občanský 

soudní řád"). Na základě jeho ustanovení může soud v 

občanskoprávním procesu rozhodnout, že nepřipustí zastoupení 

účastníka řízení osobou, která má sice pověření v podobě plné 

moci, ale vystupuje jako zmocněnec v různých věcech opětovně. 

Tento fakt lze však zjistit pouze ze soudních spisů nebo na 

základě námitky protistrany. Veřejnoprávní sankce za 

pokoutnictví pak může být udělena za trestný čin nedovoleného 

podnikání dle ustanovení § 118 zákona č. 140/1961 Sb., 

trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"trestní zákon"), ovšem nutno dodat, že subsumpce skutkové 

podstaty pokoutnictví pod tento trestný čin bude zejména z 

hlediska dokazování v trestněprávní praxi pro orgány činné v 

trestním řízení velice složitou a náročnou právní 

záležitostí10.     

 

 

2. Ústavní základ a mezinárodněprávní zakotvení práva na 

právní pomoc 

 

 

2.1 ústavní základ právní pomoci  

 

 "Corriptissima re publica, plurimae leges."11 

 (Nejzkaženější stát je ten, který je řízen mnoha zákony.) 

 

                                                 
9 Srov. ustanovení § 27 odst. 2 občanského soudního řádu 
10 K tomu srov. ustanovení § 118 trestního zákona 
11 Tacitus, Annales III 27, 3 
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 Právo na právní pomoc jako jedno ze základních lidských 

práv musí být v každém demokratickém právním státě zaručeno. Z 

tohoto důvodu je v České republice tedy i začleněno do 

ústavního pořádku12, čímž je jeho naplnění svěřeno pod ochranu 

ústavního soudnictví, a základním ustanovením je čl. 37 odst. 

2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), ve 

kterém je stanoveno, že "každý má právo na právní pomoc v 

řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné 

správy, a to od počátku řízení." Právo na obhajobu je 

vyjádřeno v čl. 40 odst. 3 Listiny a jako takové je tvořeno 

souhrnem práv obviněného, resp. obžalovaného na dostatek času 

k přípravě obhajoby, hájit se sám či prostřednictvím obhájce, 

právo na ustanovení takového obhájce a to při splnění 

zákonných podmínek dokonce i bezplatně.  

Právo na právní pomoc je tedy zajištěno dle Listiny všem a 

je bez rozdílu, zda jde o občana České republiky či o cizince. 

Nicméně dle dikce Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") 

je toto právo zaručeno pouze fyzickým osobám a osoby právnické 

mají právo na právní pomoc zakotveno až v konkrétních 

procesních předpisech. Ústava rovněž nezaručuje právo na 

právní pomoc týkající se například udělování právních porad či 

sepisování listin mimo oblast soudního řízení; právo na právní 

pomoc je tak v této souvislosti úzce spjato s právem na soudní 

a jinou právní ochranu dle hlavy páté Listiny a zejména s 

obecným principem rovnosti všech lidí13 a z něj vycházejícím 

principem rovnosti účastníků14 jako klíčové zásady procesní 

povahy, která má zaručit všem účastníkům řízení rovné 

postavení a na základě něhož jsou do jednotlivých procesních 

předpisů začleněny například ustanovení o osvobození od 

soudních poplatků, ustanovení opatrovníka či ustanovení 

                                                 
12 K tomuto pojmu blíže např.: Rychecký, P.: Ústavní právo a advokacie, Bulletin advokacie, 2005, č. 7-8 
13 Srov. čl. 1 Listiny 
14 Srov. čl. 37 odst. 3 Listiny a čl. 96 odst. 1 Ústavy 
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obhájce z moci úřední. Nicméně "zbývající část právní pomoci" 

v podobě udělování právních rad a sepisování listin a 

podobných úkonů právní pomoci musí být rovněž v každém právním 

státě zaručena bez rozdílu; z tohoto důvodu je eo ipso v rámci 

právního řádu akcentována role advokátního stavu a institut 

určení advokáta Českou advokátní komorou, o čemž bude rovněž 

pojednáno v následujících částech této práce.  

 

 

2.2 právní pomoc v mezinárodněprávních dokumentech 

 

 Z hlediska mezinárodněprávního zakotvení práva na právní 

pomoc je třeba zmínit některé pro Českou republiku významné 

dokumenty. Mezi ně patří na prvním místě Všeobecná deklarace 

lidských práv a Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech. V poslední době však nabývá stále více na významu 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

"Evropská úmluva"), která byla schválena v rámci států Rady 

Evropy a která stanoví v ustanovení čl. 6 významnou zásadu 

práva na spravedlivý proces. Na základě této zásady byly 

provedeny rozsáhlé změny v českém právním řádu, například i 

zrušení páté části občanského soudního řádu. Dle výkladu 

Evropského soudu pro lidská práva (dále jen "Evropský soud") 

zahrnuje právo na spravedlivý proces zejména právo na soudní 

ochranu a princip "rovnosti zbraní". Pojem rovnosti zbraní 

dokonale vystihuje požadavek rovnosti právních prostředků a 

možnosti jejich uplatnění pro každého.  Výbor ministrů Rady 

Evropy v návaznosti na právo  na spravedlivý proces přijal 

několik rezolucí a doporučení, ve kterých definuje nezbytné 

kroky a požadavky na právní řády členských zemí Rady Evropy 

tak, aby byl zajištěn rovný přístup občanů ke spravedlnosti, a 
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to i bez ohledu na jejich ekonomickou situaci15. V neposlední 

řadě je rovněž třeba zmínit Úmluvu o mezinárodním přístupu k 

soudům, v jejíž první hlavě je rovněž obsaženo právo na právní 

pomoc pro každého, kdo se nachází na území signatářských 

států.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 K tomu např. srov. rezoluci Výboru ministrů RE, č. :78/7, doporučení Výboru ministrů RE, č.: NoR(81)7, 
NoR(86)12 či NoR(93)1 
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Kapitola II.: ROLE ADVOKÁTA V JUSTIČNÍM SYSTÉMU 

 

 

1. Výlučná role advokáta v justičním systému 

 

 "... k tomu, abychom činili dobrá rozhodnutí, potřebujeme 

kromě dobrých soudců také dobré advokáty."16 

  

Obecným úkolem justice v právním státě je administrace 

práva, tedy nalézání práva a vynucování nalezeného práva v 

jednotlivých případech. Právní vztahy, o nichž soudy 

rozhodují, jsou regulovány objektivním právem, které nějakým 

způsobem vstupuje do vědomí jednotlivců a vytváří jejich 

individuální právní vědomí. Souhrn individuálních právních 

vědomí tvoří právní vědomí celé společnosti a zátěž justice je 

pak přímo úměrná kvalitě tohoto souhrnného právního vědomí. 

Rozsah takové zátěže i nutně ovlivňuje efektivitu celého 

justičního systému, z čehož lze dovodit, že stupeň kvality 

právního vědomí obyvatelstva určitého státu přímo ovlivňuje i 

efektivitu justice. Pokud se ztotožníme s obecně známým 

pravidlem ignorantia iuris nocet et non excusat, pak zejména 

z takového důvodu je primární rolí advokacie a jednotlivých 

advokátů podporovat výkonnost justice tak, že budou příznivě 

ovlivňovat kvalitu právního vědomí obyvatelstva. Advokacie k 

tomuto má výborné předpoklady zejména pro svou poradenskou 

činnost, protože její působení na právní vědomí je 

individuální, kvalifikované, rozsáhlé, preventivní a trvalé. 

Samy soudy například nemohou zdaleka v takovém rozsahu případů 

jako advokáti vyjadřovat své mínění o právu a spravedlnosti; 

jejich působení nemůže být v podstatě ani preventivní17. 

                                                 
16 Legér, P.: Generální advokát při projednávání případu Nova před Evropským soudním dvorem, The European 
Lawyer, 2002 
17 K tomu blíže Čermák, K.: Příspěvek advokacie ke zvýšení efektivity justice, Bulletin advokacie, 1998, č. 8  
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Dalšími prostředky, jimiž může přispět advokacie v rámci 

legitimních možností advokátů k výraznější efektivitě justice, 

jsou například tradičně pokusy o smír mezi znepřátelenými 

stranami ještě před zahájením soudního řízení, přičemž takové 

smírčí řízení je upraveno stavovským předpisem18, nebo 

doporučení podrobit se obchodní arbitráži místo předložení 

sporu obecnému soudu. Stalo se tak všeobecně uznávaným faktem, 

že svobodu společnosti ani svobodu každého člověka nelze 

zaručit bez nezávislých advokátů, neboť bez nich nemůžou 

existovat ani nestranní soudci. Advokát totiž vedle zájmů 

svých klientů ještě musí hájit i zájmy spravedlnosti jako 

takové. Advokát je tak ochráncem občanských práv a svobod a 

jeho profese je jedním ze základních pilířů výkonu práva a 

spravedlnosti; a stejně jako soudce tak vykonává i on veřejnou 

službu. V současné moderní společnosti a v procesu sociální 

integrace má advokát ještě další významnou roli, která má do 

značné míry mediační charakter; advokát na jedné straně 

občanům vysvětluje rozhodnutí orgánů veřejné moci a na straně 

druhé zase vysvětluje těmto orgánům potřeby a přání občanů.   

 Jak již bylo uvedeno výše, klíčovou roli sehrává advokát 

při poskytování právní pomoci. Na rozdíl od jiných 

poskytovatelů, typicky notářů, daňových poradců, exekutorů a 

podobně, kteří poskytují právní pomoc svým klientům pouze ve 

specializovaných oblastech, má advokát povinnost poskytovat 

právní pomoc ve všech věcech a všem klientům. V této své roli 

je advokát nezastupitelný a tato nezastupitelnost se dá i 

považovat za princip, který advokacii jako takovou ovládá. Z 

tohoto důvodu se pojmy právní pomoc a výkon advokacie v praxi 

používají často jako promiskue. Advokacii a roli advokáta tedy 

definuje jejich činnost, poskytování právní pomoci ve veřejném 

zájmu a v celém rozsahu právního řádu. Roli advokáta v tomto 

                                                 
18 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku,kterým se upravuje smírčí řízení 
(advokátní smírčí řád) 
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případě můžeme charakterizovat jako roli výlučnou a to ne snad 

proto, že by advokáti měli mít při poskytování právní pomoci 

monopol (ostatně by to ani vzhledem k existenci dalších 

subjektů poskytujících právní pomoc nebylo dost dobře možné), 

nýbrž právě z důvodu povinnosti advokacie poskytnout právní 

pomoc ve všech věcech a učinit ji tak obecně přístupnou a to v 

co možná nejvyšší kvalitě. Existence jiných poskytovatelů 

právní pomoci je však co do rozsahu kvality právních služeb, 

dle mého názoru, spíše nežádoucí. Nezřídka se stává, že právní 

služby poskytují klientů ostatní subjekty (notáři, exekutoři, 

daňoví poradci, firemní právníci apod.) nad rámec svých 

zákonných mezí a v podstatě i nad rámec svých odborných 

dovedností. Mělo by se tak více věnovat pozornosti výlučnosti 

advokacie při poskytování právní pomoci, a zamezit tak snahám 

ostatních poskytovatelů právních služeb o pronikání hranic 

jejich specifické působnosti. Stojí za uvážení, či by se 

dokonce tyto hranice neměly ex lege ještě zúžit, a to na 

minimální úroveň související toliko s tou kterou konkrétní 

činností a neumožnit tak, aby se činnosti těchto ostatních 

poskytovatelů s činností advokacie vzájemně překrývaly. 

Zvláště důležité to může být u právního institut zástupce 

účastníka řízení, kdy tímto zástupce nemusí být zvolen vždy 

advokát (zejména v řízení civilním), ale například i pokoutný 

poskytovatel právní služby, na kterého se ale nevztahují 

přísná pravidla chování a jednání advokátů, a nízká kvalita 

takového zastoupení je poté nasnadě. 

Advokát se při poskytování právní pomoci, tedy v průběhu 

své "služby" a výkonu své hlavní role v justičním sytému, 

potýká jak se soudy a soudci, státními zástupci, notáři, 

exekutory, auditory, tak s dalšími úřady a institucemi, 

počínaje obchodním rejstříkem a konče katastrálním úřadem nebo 

orgány státní správy a samosprávy; nutno také přiznat, že jde 

v praxi často o "boj" vedený tvrdě a důsledně v zájmu jeho 
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klienta. Z uvedených vzájemných vztahů, do kterých se advokát 

při ztvárňování své role dostává, je nutno především 

vyzdvihnout jeho roli ve vztahu ke klientovi a roli ve vztahu 

k soudům jako orgánům státní moci, pročež i o nich ostatně 

budeme pojednávat v samostatném bodě této kapitoly.    

 Základními právními normami, kterými se řídí role a 

postavení advokáta v justičním sytému, jsou zejména zákon o 

advokacii a další zákonné právní předpisy, které obsahují 

ustanovení o právním zastoupení. V občanském soudním řádu jsou 

to například ustanovení o zastoupení účastníka na základě plné 

moci či soudního rozhodnutí, podání dovolání19 či rozhodnutí o 

žalobách proti rozhodnutím správních orgánu. V zákoně č. 

141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen "trestní 

řád")jsou to pak zejména ustanovení o základních zásadách 

trestního řízení20 a ustanovení o postavení obhájce v trestním 

procesu. Dále pak například v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském 

zákoníku (dále jen "občanský zákoník") budou pro vztah 

advokáta a klienta určující ustanovení o zastoupení, zákonném 

zastoupení či například příkazní smlouvě21. Pro činnost 

advokáta a výkon jeho práv a povinností v právním vztahu s 

jeho klientem jsou samozřejmě důležité i další zákonné a 

podzákonné právní předpisy, jakož i předpisy stavovské, pročež 

se těmito všemi budeme i blíže zabývat v následujících částech 

této práce. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 K tomu např. srov. ustanovení § 241 občanského soudního řádu 
20 Srov. ustanovení § 2 trestního řádu 
21 Srov. ustanovení § 724 a násl. občanského zákoníku 
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2.  Právní postavení advokáta při výkonu advokacie 

 

 

2.1 právní postavení advokáta a podmínky výkonu advokacie 

 

 První souhrnnou úpravu právního postavení advokátů na 

našem území můžeme nalézt v Obnoveném zřízení zemském z roku 

1627 pro Čechy a 1628 pro Moravu, které stanovilo podmínky pro 

výkon advokacie jako zvláštního povolání. Dnešní pojetí 

advokátní profese se sice nese v odlišném duchu, nicméně již 

z tohoto předpisu je patrné formování obecných principů 

advokacie platných dodnes. V rámci současné právní úpravy 

advokátních předpisů je tak důležité vyzdvihnout zejména 

princip samostatného právního postavení advokáta, který je dán 

svobodným přístupem k profesi, zákazem principu numerus 

clausus jako určitého nejvýše přípustného počtu advokátů22 a 

rovněž i eo ipso zákonnými podmínkami pro výkon advokacie, 

jejichž splnění zakládá právní nárok na zápis do seznamu 

advokátů23. Advokátem je totiž dle zákona o advokacii ten, kdo 

je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní 

komorou24. Účelem těchto podmínek je zejména snaha zákonodárce 

o zajištění vysoké kvality právních služeb a dle některých 

názorů rovněž prevence možných snah o zamezení přístupu k 

profesi novým uchazečům ze strany již do seznamu zapsaných 

advokátů25. V rámci rostoucí globalizace a evropské integrace 

připouští zákon o advokacii výkon advokacie pro zahraničního 

advokáta a evropského advokáta, ať hostujícího či usazeného. 

Právní úprava zde vychází zejména z komunitárního práva, 

konkrétně ze směrnice č. 77/249/EHS o usnadnění účinného 

                                                 
22 K tomu např. blíže Zoulík, F.: Soudy a soudnictví, Praha: C.H.Beck, 1995 
23 K tomu srov. § 5 a násl. zákona o advokacii 
24 Srov. § 4 zákona o advokacii 
25 K tomu blíže např.: Macková, A.: Právní pomoc advokátů a její dostupnost, Praha: C.H. Beck, 2001 
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výkonu svobody volného pohybu služeb advokátů a dále směrnice 

č. 98/5/ES o umožnění trvalé praxe advokáta v jiném členském 

státě, než v kterém získal kvalifikaci. Pro jejich působení 

však zákon o advokacii vymezuje další podmínky26. Svou činnost 

mohou všichni advokáti na základě ustanovení § 11 zákona o 

advokacii vykonávat samostatně, ve sdružení, jako společníci 

obchodní společnosti či v pracovním poměru. Změny v podobě 

výkonu advokacie v obchodní společnosti a v pracovním poměru 

dostáli příslušníci advokátního vztahu díky předposlední 

novele zákona o advokacii z roku 200627. K pojmu "výkon 

advokacie" existuje i rozsáhlá soudní judikatura28. V 

souvislosti s výkonem advokátní profese je nutné se rovněž 

zmínit o pokoutnictví jako nedovoleném poskytování právní 

pomoci, což je i vyloženo v obsahu předchozí kapitoly.      

 Jak již tedy bylo uvedeno výše, hlavní normou, která 

upravuje právní postavení advokátů a výkon advokátní profese v 

České republice je zákon o advokacii. Tento zákon byl od své 

účinnosti celkem třináctkrát novelizován (převážná část novel 

však byla spíše technického charakteru v souvislosti s 

novelizací jiných zákonů, zejména procesních), přičemž hlavní 

změny přinesly především následující zákony: 

 

1) zákon č. 210/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 

Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů; tuto novelu lze označit za novelu 

“reparační”, neboť jejím hlavním posláním bylo napravit nebo 

nově upravit to, co se v zákoně o advokacii v důsledku jeho 

používání v praxi ukázalo být nedomyšlené či nedostatečné 

(např. nová úprava skládání advokátních zkoušek, vyškrtávání 

                                                 
26 Srov. § 2 odst. 1 pís. b) ve spojení s § 5a a násl. a § 35 f a násl. zákona o advokacii 
27 K této problematice např. blíže Račok, M.: Několik úvah nad poslední změnou zákona o advokacii, Bulletin 
advokacie, 2006, č. 2 
28 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR v Brně, sp. zn. 5 As 34/2003 
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ze seznamu advokátů a pozastavení výkonu advokacie, změny v 

úpravě povinnosti mlčenlivosti atd.). 

 

2) zákon č. 228/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 

Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

6/2002 Sb., o soudech, soudcích; tímto zákonem byly do českého 

právního řádu především promítnuty příslušné právní akty 

ES/EU, čímž se (v souvislosti se vstupem ČR do EU) umožnil 

výkon advokacie rovněž evropským advokátům a naplnila se 

zásada volného pohybu služeb (v tomto případě tedy služeb 

advokátů z ostatních členských zemí EU). 

 

3) zákon č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 

Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony; tato předposlední novela zákona o 

advokacii byla označována jako novela “završující”, nikoli 

ovšem z hlediska kontinuity vývoje legislativy v oblasti 

advokacie, ale z hlediska rekonstituce moderní české advokacie 

jako takové, a to především s ohledem na zavedení dalších 

možných způsobů výkonu advokacie (výkon advokacie v pracovním 

poměru, prostřednictvím komanditní společnosti, společnosti s 

ručením omezeným nebo zahraniční společnosti), určování 

advokátů k poskytnutí bezplatných právních služeb aj. Potřeba 

další novely zákona o advokacii nicméně však stále více 

nabírala na síle. 

 

4) zákon č. 219/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 85/1996 

Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony; tento zákon vznikl na základě návrhu 

předloženého vládou České republiky a připravovaného 

Ministerstvem spravedlnosti v úzké součinnosti s Českou 

advokátní komorou a jejími členy. Jelikož se jedná zatím o 

poslední novelu zákona o advokacii, dostane se ji z obsahového 
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hlediska pro účely této práce i větší pozornosti. Tato novela 

zákona o advokacii má z hlediska výkonu advokátní profese 

zásadní a koncepční charakter, jelikož obsahuje kromě řešení 

aplikačních problémů dosavadní právní úpravy rovněž i věcné 

změny zákona o advokacii. Tyto změny jsou odůvodněny především 

novými vývojovými trendy v oblasti poskytování právních služeb 

a faktickým rozvojem různých forem výkonu advokacie. Mezi 

nejdůležitější změny přinesené touto novelou, které budou 

podrobně popsány dále, se tak řadí zejména: 

 

a) úprava smlouvy o trvalé spolupráci 

 

b) zpřesnění podmínek zápisu do seznamu advokátů a seznamu 

advokátních koncipientů 

 
c) umožnění výkonu advokacie v souběhu s pracovněprávním 

vztahem ve stanovených případech 

 
d) přechod práv a povinností na zaměstnavatele advokáta 

 
e) změna v hromadném pojištění advokátů 

 
f) povinné vzdělávací akce pro advokátní koncipienty 

 
g) vyškrtnutí koncipienta po složení advokátní zkoušky ze 

seznamu koncipientů 

 
h) podrobnější úprava zahraniční advokátní společnosti 

 
i) možnost advokátů provádět autorizovanou konverzi 

dokumentů 

 
j) používání stavovských oděvů – talárů advokáty a 

advokátními koncipienty 

 
k) zřízení odvolací kárné komise 
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l) opětovný zápis advokáta po pěti letech do seznamu po 

skončení insolventního řízení, ale nyní pouze za 

předpokladu, že insolvenční řízení bylo ukončeno 

 
m) zavedení identifikačních průkazů pro advokáty a 

advokátní koncipienty 

 
  Nyní se tedy vraťme k současné úpravě výkonu advokacie 

tak, jak je vyložena hned zpočátku v ustanovení § 1 zákona o 

advokacii, který jej definuje jako poskytování právních služeb 

advokáty za podmínek stanovených zákonem o advokacii. 

Následující ustanovení § 2 dále říká, že na území České 

republiky jsou oprávněni vykonávat advokacii advokáti a tzv. 

advokáti evropští, o nichž bude pojednáno podrobněji níže. 

Vzhledem k nezastupitelnosti role advokátů a advokacie samotné 

v právním státě je samozřejmé, že společnost jako celek bude 

určovat prostřednictvím právních norem předpoklady a podmínky 

pro přístup k výkonu advokacie, tedy k advokátní profesi. Jako 

hlavní cíl si platná právní úprava výkonu advokacie klade 

zabezpečení kvality poskytované právní pomoci a tedy i 

precizní ochrany zájmů klienta. Vlastní pravidla výkonu 

advokátní profese jsou tak stanovena právními normami, ale 

samotné připuštění k profesi advokáta přísluší zejména se 

zřetelem k nezávislosti advokacie stavovské samosprávě, tedy 

České advokátní komoře. Rozhodovací pravomoc České advokátní 

komory je však limitována zákonnými podmínkami přístupu k 

advokátní profesi, a tak by takto měla být i vyřešena 

rovnováha mezi principem odpovědnosti státní politické moci za 

zajištění kvality a dostupnosti právní pomoci a mezi stěžejním 

principem advokacie - její nezávislosti.  

 Zákonné předpoklady a podmínky pro výkon advokacie, které 

byli rovněž novelizovány, jsou stanoveny v ustanoveních § 4 a 

násl. zákona o advokacii a to tak, že jako primární podmínka 
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je zákonem uveden zápis do seznamu advokátů vedeného Českou 

advokátní komorou a další podmínky jsou tedy posléze 

konstruovány jako podmínky zápisu do takového seznamu: 

 

 a) plná způsobilost žadatele k právním úkonům - zde jde o 

zcela logickou podmínku, a to i vzhledem k ustanovením jiných 

zákonů29  

 

 b) úplné vysokoškolské právnické vzdělání žadatele v 

magisterském studijním programu na vysoké škole v České 

republice nebo v zahraničí, pokud je takové vzdělání 

ze zahraničí uznáváno v ČR za rovnocenné; tuto podmínku nelze 

nahradit například výkonem právní praxe   

 

 c) minimálně tříletá praxe žadatele jako advokátního 

koncipienta - i zde je zřejmý záměr zákonodárce v důrazu na 

kvalitu poskytované právní služby, která by měla být zajištěna 

dostatečnou odbornou praxí; v současné době jsou na půdě České 

advokátní komory cítit důrazné snahy o důsledné dodržování 

této podmínky, jelikož mnoho žadatelů ji plní pouze formálně a 

předposlední novela zákona o advokacii upravující určitá 

zpřesnění běhu této lhůty rozhodně revoluční změnu k lepšímu 

nepřinesla; poslední novela zákona o advokacii tak v oblasti 

vzdělání koncipientů přinesla zpřesnění úpravy podmínky 

vysokoškolského vzdělání pro zápis do příslušného seznamu 

advokátních koncipientů - stanovuje se výslovný požadavek, aby 

jinak získané právnické vzdělání (např. studiem v zahraničí) 

svým obsahem a rozsahem odpovídalo vzdělání získanému studiem 

v magisterském studijním programu v oboru práva na vysoké 

škole 

 

                                                 
29 Srov. ustanovení § 22 odst. 2 občanského zákoníku 
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 d) bezúhonnost žadatele jako předpoklad důvěry klienta v 

jeho osobu 

 

 e) žadateli nebylo v minulosti uloženo kárné opatření, jež 

by mělo za následek vyškrtnutí ze seznamu advokátů, či se na 

žadatele hledí, jako by mu takové opatření (ač uloženo) 

uloženo nebylo  

 

f) žadatel nesmí být v pracovním či obdobném poměru, což 

opět akcentuje nezávislost advokacie a požadavek, aby se 

advokát věnoval své profesi s náležitou péčí; z uvedeného jsou 

povoleny výjimky ve prospěch v zákoně o advokacii logicky 

uvedených pracovních poměrů; toto ustanovení bylo rovněž 

dotčeno poslední novelou zákona o advokacii, která zavedla 

umožnění výkonu vědecké, pedagogické, literární, publicistické 

nebo umělecké činnosti v pracovním poměru; dosavadní dikce 

zákona o advokacii znemožňovala advokátům současně s výkonem 

advokacie vykonávat např. pedagogickou činnost na základě 

pracovněprávních vztahů (tj. na základě pracovního poměru nebo 

některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr); 

vzhledem k tomu, že se jednalo o příliš tvrdé opatření, např. 

ve vztahu k jiným právnickým profesím (soudci, státní 

zástupci), novela zavedla jeho prolomení, ovšem toliko v 

činnostech výše uvedených 

 

 g) složení advokátní zkoušky, čímž se opět klade důraz 

především na odbornost advokátního stavu a tedy i na kvalitu 

poskytovaných právních služeb  

 

 h) složení slibu do rukou předsedy České advokátní komory, 

který 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 
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advokátního stavu.“ Znění tohoto slibu akcentuje především jak 

povinnost advokátů ctít právo a etiku jejich povolání, tak 

hlavně dodržování povinnosti mlčenlivosti, jakožto, troufám si 

tvrdit, snad nejdůležitější povinnost advokáta ve vztahu k 

jeho klientovi. 

 

 K tomu je ovšem nutno dodat, že ani dokonalá právní úprava 

není schopna sama o sobě zajistit, aby advokáti poskytovali 

právní pomoc v té nejvyšší možné kvalitě, nicméně zákonné 

vymezení podmínek pro výkon advokacie je alespoň určitou 

zárukou pro klienta, že právní služby mu budou poskytovány 

osobou právně erudovanou a s dostatečnou praxí. Dalším 

stěžejním důvodem zákonného vymezení, jak již bylo řečeno a na 

který je rovněž upozorňováno v odborné literatuře, je prevence 

před bráněním v přístupu k profesi advokáta stávajícími 

advokáty, tedy členy České advokátní komory30. Zákon o 

advokacii tak například stanoví i možnost přezkoumatelnosmi 

zamítavého rozhodnutí České advokátní komory o nezapsání 

žadatele jako nového advokáta do seznamu advokátů.31   

 

 

2.2 zahraniční a evropský advokát 

 

 V rámci stále rostoucí mezinárodní dimenze poskytovaných 

právních služeb umožňuje zákon o advokacii výkon advokátní 

profese nejen tuzemským advokátům, ale rovněž též tzv. 

advokátům zahraničním a evropským. Základem této úpravy se 

stala směrnice č. 77/249/EHS o usnadnění účinného výkonu 

svobody volného pohybu služeb advokátů a dále také směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES o umožnění trvalé 

praxe advokáta v jiném členském státě, než ve kterém získal 

                                                 
30 K tomu blíže Macková, A.: Právní pomoc advokátů a její dostupnost, Praha: C.H. Beck, 2001 
31 Srov. ustanovení § 55b zákona o advokacii 
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kvalifikaci. Advokacie je eo ipso profesí nadnárodní a je tedy 

i na místě postupně odstraňovat překážky v jednotlivých 

národních právních řádech, které by bránily přirozenému pohybu 

advokátů a jejich služeb. V rámci Evropské unie tak začal na 

základě uvedených směrnic postupně probíhat proces vzájemného 

uznávání vysokoškolských diplomů v oboru práva a rovněž i jeho 

završení v podobě svobodného usazování zahraničních a 

evropských advokátů. 

 Zahraniční advokát bude zapsán do seznamu advokátů vedeným 

Českou advokátní komorou na základě ustanovení § 5a zákona o 

advokacii. Zde jsou stanoveny jednotlivé podmínky, ze kterých 

je na místě zmínit hlavně složení uznávací zkoušky a prokázání 

skutečnosti, že je oprávněn poskytovat právní pomoc nezávisle 

a ve všech věcech v jiném státě za podmínek slučitelných se 

zákonem o advokacii. Uznávací zkouška ověřuje základní 

znalosti o právním řádu České republiky a zároveň znalosti 

právních předpisů o poskytování právních služeb, včetně 

předpisů stavovských. Nutno dodat, že zahraniční advokát je 

poté na území České republiky oprávněn poskytovat právní pomoc 

pouze v oblasti práva toho státu, v němž získal oprávnění k 

poskytování právních služeb a v oblasti práva mezinárodního. 

Zahraniční advokát tak najde nejčastěji své uplatnění v praxi 

zejména, pokud klient, který pochází z České republiky, 

potřebuje poskytování právní pomoci v oblasti zahraničního 

práva a přivítá právní služby zahraničního advokáta jako 

odborníka na právo dané země. 

 Naproti tomu advokát evropský je státním příslušníkem 

některého ze členských států Evropské unie a může poskytovat 

své právní služby na území České republiky na základě 

ustanovení § 2 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 35f a násl. 

zákona o advokacii, a to buďto jako tzv. usazený evropský 

advokát nebo tzv. hostující evropský advokát, který narozdíl 

od svého "usazeného kolegy" nemůže sepisovat smlouvy týkající 
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se nemovitostí, ověřovat podpisy, nemůže být členem sdružení 

advokátů, ani společníkem "advokátní" obchodní společnosti a 

rovněž tak není oprávněn účastnit se sněmu České advokátní 

komory. V obou případech je však evropský advokát oprávněn 

poskytovat právní služby spočívající v zastupování v řízení 

před soudy či jinými orgány veřejné moci, je ale povinen po 

dohodě se svým klientem ustanovit si tuzemského advokáta jako 

konzultanta v oblasti procesních předpisů platných pro daný 

typ řízení. Pro klienta je příznivá skutečnost, že odpovědnost 

evropského advokáta za škodu či jeho odpovědnost kárná se 

nikterak neliší od odpovědnosti advokáta tuzemského.   

 V rámci těchto ustanovení zákona o advokacii bylo jeho 

poslední novelou upraveno zavedení možnosti výkonu advokacie 

prostřednictvím zahraniční společnosti rovněž pro “tuzemské” 

advokáty; podle dosavadní právní úpravy mohly zahraniční 

společnosti (tj. právnické osoby dříve uvedené v ustanovení § 

35na zákona o advokacii) poskytovat právní služby na území ČR 

pouze prostřednictvím usazených evropských advokátů. Praxe je 

však taková, že mnozí “tuzemští” advokáti působí v zahraničí 

jakožto společníci zahraničních společností a bylo tak 

neodůvodněné bránit jim ve výkonu advokacie jménem těchto 

společností na území ČR, když už byla tato možnost zavedena 

pro usazené evropské advokáty. Novela dále zavedla samostatnou 

úpravu zahraniční společnosti; s ohledem na systematiku zákona 

a relativně solitérní problematiku poskytování právních služeb 

zahraniční společností (která se dle novely nemá nadále 

dotýkat pouze usazených evropských advokátů) se nyní 

problematice zahraniční společnosti věnuje vlastní část čtvrtá 

zákona o advokacii. 
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2.3 způsoby výkonu advokátní profese 

                                          

     Pokud se zaměříme obecně na výkon advokacie, tak ten je 

tradičně vnímán jako svobodné povolání, které je spjato s 

konkrétní osobou advokáta. To se odráží v praxi v tom, že i v 

současné době je samostatný výkon advokátní profese 

převažujícím způsobem poskytování právní pomoci advokáty. 

Další možné formy výkonu advokacie jsou výkon advokátní 

profese společně s jinými advokáty ve sdružení, jako společník 

obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti či jako 

zaměstnanec v zaměstnaneckém poměru. Všechny možné způsoby 

výkonu advokacie s sebou nesou pro klienta určité výhody i 

nevýhody, a tak bude jen na něm, pro který ze způsobů výkonu 

advokátní profese se v rámci volby svého "právního přítele" 

rozhodne.  

 Při pohledu na samostatný výkon advokacie, tak ten, jak 

již bylo uvedeno, patří stále mezi převažující formu výkonu 

advokátní profese. Advokát zde poskytuje právní služby svým 

jménem a výlučně na svou odpovědnost. Když se klient rozhoduje 

pro takového samostatného advokáta, má určitou jistotu, že 

právní pomoc bude také tímto advokátem přímo poskytována. 

Nicméně samostatný advokát má menší možnost poradit se o 

právním problému s jiným advokátem, nechat se v případě 

nenadálé situace zastoupit, což tedy může v určitých případech 

zkomplikovat jeho právní službu. 

 Způsob výkonu advokátní profese sui generis představuje 

tzv. trvalá spolupráce mezi advokáty. Nejedná se však o 

zvláštní způsob výkonu advokacie, ale o určitou nadstavbu 

samostatného výkonu advokacie, neboť spolupracující advokát 

bude mít (především z daňového hlediska) stále postavení osoby 

samostatně výdělečně činné s maximální svobodou, pokud jde o 

volbu klientů včetně klientely vlastní. Ačkoli v praxi se již 

osvědčilo, že advokát poskytuje své právní služby jinému 
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advokátovi či právní kanceláři, tak přesto byl tento institut 

právně upraven až poslední novelou zákona o advokacii. Na 

jejím základě byla do zákona vtělena ustanovení upravující 

smlouvu o trvalé spolupráci mezi advokáty. Taková smlouva musí 

být uzavřena v písemné formě a nesmí omezovat advokátovu 

nezávislost. Advokát však může takto trvale spolupracovat 

pouze s jedním advokátem či jednou advokátní kanceláří. Trvalá 

spolupráce je tedy pouze formou sui genesis v rámci 

samostatného výkonu advokátní profese, kdy advokát dále 

zůstává osobou samostatně výdělečně činnou, nicméně je však 

například ve většině případů odkázán při shánění své klientely 

na spolupracující advokátní kancelář. Klient musí být na tento 

fakt nicméně včas upozorněn. 

 Naproti tomu výkon advokacie ve sdružení advokátů je 

schopen tyto uvedené problémy, podobně jako ostatní způsoby 

společného výkonu advokacie, vyřešit. Sdružení advokátů vzniká 

na základě smlouvy o sdružení, jejíž právní úprava se opírá o 

ustanovení § 829 a násl. občanského zákoníku ve spojení s 

ustanovením § 14 zákona o advokacii. Sdružení nemá právní 

subjektivitu a advokáti, kteří vykonávají svou profesi ve 

sdružení, jednají jako samostatné osoby na vlastní 

odpovědnost, nicméně pod názvem svého sdružení. Advokát, který 

je členem sdružení, tak nesmí advokacii vykonávat samostatně 

či jako společník obchodní společnosti a má i určité 

kolegiální povinnosti vůči spolupracujícím advokátům.32 

Dalším možným způsobem společného výkonu advokacie je její 

výkon společníkem obchodní společnosti. Na základě ustanovení 

§ 15 zákona o advokacii mohou advokáti vykonávat svou profesi 

jako společníci veřejné obchodní společnosti, jejímž předmětem 

podnikání je výlučně advokacie (popř. výkon insolventního 

správce), přičemž společníky takové společnosti mohou být 

pouze advokáti, kteří v tomto případě jednají jménem 
                                                 
32 Srov. ustanovení čl. 12 Etického kodexu 
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společnosti a na její účet. Partnerem klienta je v právních 

vztazích vždy obchodní veřejná společnost, která je nadána 

narozdíl od sdružení svou vlastní právní subjektivitou, ale 

společníci ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým 

majetkem. Ustanovení § 15 zákona o advokacii dále upravuje 

společný výkon advokacie ve společnosti s ručením omezeným a 

ve společnosti komanditní – zde musí být předmětem podnikání 

pouze advokacie. Z důvodu omezeného ručení zákon stanoví 

vysoké limity pojistného pro případ odpovědnosti za škodu, tak 

aby bylo možné případnou škodu klientovi plně nahradit.33 Jak 

bylo popsáno výše, je dnes českým advokátům rovněž umožněn 

výkon advokacie v zahraniční advokátní společnosti. 

 Na základě ustanovení § 15a, § 15b, § 15c a § 15d zákona o 

advokacii je v poslední řadě připuštěna možnost vykonávat 

advokacii zaměstnancem jiného advokáta či "advokátní" obchodní 

společnosti, popř. zahraniční společnosti. Tím je otevřena 

cesta advokátům, kteří nechtějí při otevírání nové praxe 

podstupovat jisté podnikatelské riziko či vynakládat nemalé 

finanční náklady. Z hlediska klienta je za škodu způsobenou 

zaměstnaným advokátem odpovědný jeho zaměstnavatel, přičemž 

zaměstnaný advokát bude za takovou škodu odpovídat svému 

zaměstnavateli dle pracovněprávních předpisů. Poslední Novela 

zákona o advokacii rovněž odpověděla na sporné otázky, co se 

stane se závazky vůči klientům, které vznikly v době, kdy 

zaměstnaný advokát poskytoval své právní služby samostatně. 

V tomto ohledu přináší novela řešení s obdobnou konstrukcí, 

jaká je v případě určení zástupce advokáta, tedy stanoví se ze 

zákona přechod závazků advokáta na jeho zaměstnavatele, pokud 

se do vzniku pracovního poměru nedohodne s klientem jinak, či 

klient neučiní jiná opatření. Na druhou stranu na 

zaměstnavatele ale nepřejdou závazky v případě, že by tímto 

                                                 
33 K tomu blíže Račok, M.: Několik úvah nad poslední novelou zákona o advokacii, Bulletin advokacie, 2006,   
č. 2 
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přechodem byl příliš zvýhodněn či znevýhodněn, popř. by to na 

něm nešlo spravedlivě požadovat. Závazky z odpovědnosti za 

škodu způsobenou klientovi advokátem či za navrácení klientem 

svěřených hodnot nejsou předmětem přechodu ipso iure.  

                  

                                                                       

3. Role advokáta ve vztahu ke klientovi a k soudům 

 

 

3.1 role advokáta ve vztahu s klientem 

 

 "Moudrý činí vše pro druhé a tím stále víc získává."34 

 

 V právním státě, tedy ve státě, který právo s větší či 

menší měrou úspěšnosti ctí a prosazuje, nepochybně platí, že 

advokacie hraje roli nepostradatelného článku v uplatňování 

práva a spravedlnosti tam, kde advokát zaručuje svou právní 

službou důvěryhodné zastoupení straně ve sporu, či obžalované 

straně před soudem, tedy klientovi, právní porady a podklady 

tak, aby jeho jednání byla vždy v souladu s právním řádem. 

Ano, advokát nepochybně "slouží" a poskytuje právní službu v 

tom nejširším slova smyslu35 všem, kteří jsou žalováni, 

dostanou se do sporu, sami se na soud obracejí, i těm, kteří 

chtějí "pouze" vyhovět zákonu a jednat v souladu s ním. Na 

tomto místě je však nutno podotknout, že klient advokátovi 

vždy jeho roli zcela neusnadňuje. Klient sice cítí jako 

žádoucí, aby se s ním jeho advokát plně ztotožnil a přijal 

jeho postoje za své, nicméně v praxi zcela běžně advokátovi 

neříká plnou pravdu a nedává mu k dispozici potřebné údaje, 

protože se snaží vypadat i v očích svého advokáta lépe či 

stejně dobře jako v očích ostatních lidí. Na klientovi však 

                                                 
34 Lao-c 
35 Srov. ustanovení § 1 zákona o advokacii 
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nelze žádat, aby dodržoval "klientskou etiku", protože je jeho 

výsostným právem se takto chovat, i když si tím může uškodit. 

Obecně je ale považováno za nutné, aby mezi advokátem a 

klientem existoval vztah vzájemné důvěry, a tak je i 

povinností advokáta snažit se tento vztah trvale kultivovat a 

svého klienta poučovat o nutnosti a potřebě co možná nejužší 

vzájemné spolupráce v poskytování pravdivých informací, 

jelikož pouze pokud zná profesionální advokát všechny 

relevantní skutečnosti o klientově případu, pak teprve může 

svému laickému protějšku co nejlépe pomoci prosadit jeho práva 

a oprávněné zájmy.36  

 Z pohledu klienta je tedy nejdůležitější rolí advokáta v 

justičním systému poskytovat právní pomoc a předcházet tak 

vzniku poruch ve vztazích mezi lidmi, popřípadě tyto poruchy 

odstraňovat v těch vztazích, které lze považovat za právní, a 

činit to právními prostředky, tedy "nec vi nec clam nec 

precario", čili ne násilím, ne tajně, ne výprosou. Role 

advokáta je ovšem zřejmě širší. Poruchy, se kterými se mu jeho 

klient svěřuje, někdy vůbec právní nejsou; jindy je například 

změť porušených vztahů právních a mimoprávních tak 

nepropustná, že ji bez újmy klienta (například psychické) 

vůbec oddělit nelze. Těmito mimoprávními poruchami bývají ve 

většině případů poruchy mravní. Pokud chce tedy advokát 

poskytovat svému klientovi kvalitní právní pomoc, musí volit 

jak prostředky právní, tak i mimoprávní. Těmi mimoprávními 

jsou zejména prostředky založené na mravních hodnotách, jako 

je čest, důstojnost, dobrá pověst, serióznost, pravdivost, 

spolehlivost a podobné. Advokát jako důvěrník svého klienta, 

či chcete-li, jeho právní přítel, musí vždy rozpoznat, kdy se 

na něj klient obrací se záležitostmi zcela mimoprávními, které 

právními prostředky vůbec řešit nejdou, a odlišit tedy 

přátelskou poradu od porady právní.    
                                                 
36 K tomu blíže Hamplová, J.: Český advokát na prahu nového tisíciletí, Bulletin advokacie, 2006, č. 3 
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 Role advokáta ve vztahu ke klientovi v současné době, kdy 

je již opět po předešlém dlouhém období totality ovládána 

tradičními zásadami a principy advokacie37, je ostatně 

meritorní inspirací této práce a její jednotlivé aspekty budou 

vystupovat na povrch zejména při klientově volbě advokáta, 

vzniku i zániku advokátových práv a povinností v jejich 

vzájemném právním vztahu a v neposlední řadě i samotné právní 

úpravě a rozboru těchto jednotlivých práv a povinností, tak 

jak o tom bude pojednáno podrobněji dále.  

 

 

3.2 role advokáta ve vztahu k soudům jako orgánům státní moci 

 

 "Ius est ars boni et aequi"38 

  

 Přes veškerou právně proklamovanou nezávislost advokáta na 

soudech, kdy v soudním řízení, bez ohledu na jeho druh, 

advokát vystupuje jako "druhé já" strany sporu a soud tedy 

musí zachovávat svou nestrannost i vůči němu, je advokát často 

označován jako "amicus curiae", čili přítel soudu. Pokud se 

zaměříme na vztah advokacie a soudnictví, tak v zásadě můžeme 

nalézt mezi nimi dva druhy vztahů. Jednak se jedná o vztah 

procesní povahy, ve kterém advokát vystupuje jako zástupce či 

obhájce svého klienta; tento vztah je i upraven normami 

procesního práva pro konkrétní soudní řízení. Dalšími vztahy 

jsou však vztahy mimoprocesní povahy, které jsou ovšem v praxi 

často označovány za nežádoucí; advokát by totiž se soudci a 

jinými soudními osobami neměl komunikovat jinak než v zákonem 

předepsaných procesních formách. Na tuto oblast vztahů je 

ovšem rovněž pamatováno, když vzájemné mimoprocesní chování 

soudců, advokátů a jiných soudních osob je upraveno etickými 

                                                 
37 K tomu srov. např. Balík, S. - Keller, R.: Tradice advokacie v českých zemích, Bulletin advokacie, 1995, zvl.č. 
38 Celsus, Digesta 1,1,1, pr. 
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pravidly obou profesí. U advokátů se zde jedná především o 

povinnosti respektu a vzájemné úcty39. 

 Role advokáta jako přítele soudů jde samozřejmě do dob, 

kdy byl advokát nějakým způsobem integrován do systému 

určitého soudu a byl tedy jeho přítelem nejen ve smyslu 

osobních vztahů, ale i vztahů úředních40; v dnešním pojetí je 

"amicus curiae" chápán zejména jako společný cíl vlastní obou 

těmto institucím a tím je obecná spravedlnost v každé lidské 

společnosti. V rámci dřívějších úředních vztahů advokát 

zejména zbavoval soud zbytečné práce při styku s právně 

nekvalifikovanými stranami a rozhodoval o tom, která věc k 

soudu vůbec přijde a která nikoli, protože bez jeho 

prostřednictví "přítele soudu" se strana k soudu vůbec dostat 

nemohla. Advokát tak byl přítelem soudů už jen z důvodu, že 

tvořil "filtr" zřejmě neoprávněných nároků a latinské rčení 

iura novit curia platilo i na něj. Tržní pojetí advokacie 

tento princip však do značné míry modifikovalo. Rozsáhlé 

systémy advokátních přímusů nebo povinného zastoupení 

advokátem nicméně stále nalezneme ve většině vyspělých 

právních řádech a tyto instituty i chrání justici proti 

přetěžování věcmi, kde je soud buď zřejmě nekompetentní, nebo 

kde uplatňovaný nárok nemá zřejmou oporu v právu. V moderním 

pojetí a ve vyspělých právních kulturách je však nutné správně 

pochopit význam pojmu "amicus curiae". Přítelem soudu totiž 

nemůže být kdokoli. Nemůže jím být například ten, koho si soud 

sám zvolí za přítele či ten, kdo soudy zbytečně zdržuje a 

ještě více zatěžuje svou nekompetentností, drzostí či 

ziskuchtivostí. Tedy i z takových důvodů jsou kladeny vysoké 

nároky na advokátní stav a na jeho jednotlivé příslušníky, ať 

již například v požadavku vysoké profesionality či dodržování 

přísných etických pravidel advokátů. Advokát jako přítel soudu 

                                                 
39 K tomu např. srov. čl. 17 "Etického kodexu" 
40 K tomu např. blíže Malý, K.: České právo v minulosti, Praha: Orac, 1995 
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tak dnes hraje významnou roli zejména proto, že dokáže justici 

významně odlehčit, a to především dokonalou poradenskou a 

smluvní službou, kdy z odpovědných porad a kvalitních smluv 

nevznikají spory; dále úsilím o smírné vyřízení hrozících 

sporů a konečně i svou kvalifikovanou prací před soudem, byl-

li spor již nevyhnutelný. K tomu všemu je nutno připočíst 

rozsáhlou řadu advokátních přímusů41 kombinovanou s tolik 

žádanou efektivní ochranou nemajetných, odvahu advokáta 

odmítnout zastoupení bez ohledu na honorář v případě, že 

případný spor je zcela bez šance, přísný dozor advokátní 

Komory nad povinnostmi advokátů poskytovat právní pomoc čestně 

a svědomitě, nikoli contra legem et bonos mores a tak, aby 

neutrpěla čest a vážnost advokátního stavu. Pouze při splnění 

těchto vzájemně propojených podmínek lze totiž vytvořit 

kvalitní systém poskytování a uplatňování práva na právní 

pomoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
41 K tomu např. srov. ustanovení § 36 a § 36a trestního řádu 
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ČÁST II.: PRÁVA A POVINNOSTI ADVOKÁTA VE VZTAHU KE KLIENTOVI 

 

 

Kapitola I.: VZNIK PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI ADVOKÁTEM A JEHO 

KLIENTEM 

 

 

1. Obecně ke vzniku práv a povinností mezi advokátem a jeho 

klientem 

 

Práva a povinnosti mezi advokátem a klientem tvoří obsah 

jejich vzájemného právního vztahu a dle platného právního řádu 

je v České republice umožněno, aby práva a povinnosti mezi 

advokátem a klientem vznikla na základě smlouvy a vzhledem k 

principu práva každého na právní pomoc, tak jak o tom bylo 

pojednáno výše, také na základě soudního rozhodnutí a na 

základě rozhodnutí České advokátní komory. V praxi nejběžnější 

způsob vzniku vzájemných práv a povinností advokáta a klienta 

je však jejich vznik na základě smlouvy. Zde se 

nejdůležitějším aspektem pro klienta jeví to, aby se zaměřil 

na kvalitní výběr svého advokáta a aby při tomto výběru měl co 

možná největší svobodu své volby.  

Pro úplnost je nutno také poznamenat, že specifickým 

způsobem vzniku práv a povinností advokáta ve vztahu ke 

klientovi může být pověření jiným advokátem, který zastupuje 

klienta v rámci tzv. substituce; o tomto právním institutu sui 

generis však bude pojednáno blíže dále.  

 Vznik práv a povinností advokáta ve vztahu ke klientovi 

úzce souvisí s povahou jejich vzájemného právního vztahu a 

podle povahy tohoto vztahu se zase určuje rozsah povinností 

advokáta vůči jeho klientovi. S ohledem na povahu vztahu se 

tedy dá hovořit buďto o "závazku prostředků" nebo o "závazku 

výsledků", které na sebe advokát vznikem vztahu mezi ním a 
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klientem bere42. Pokud se advokát zavazuje prostředky, tak v 

tomto případě bude klientovi radit a využívat k tomu svých 

odborných znalostí a právních dovedností tak, aby klient co 

nejlépe dosáhl svého zamýšleného cíle. Naopak pokud vzniká 

vztah pro advokáta jako závazek výsledku, bude advokát jednat 

jménem klienta a s důsledky přímo pro něj a bude mít za takový 

výsledek i odpovědnost. Takovéto striktní rozdělení sice 

nenachází příliš přízně právní teorie v kontinentálním právním 

pojetí, ale anglo-americká právní věda ho naopak využívá hojně 

a pro účely této práce je potřebné o tomto pohledu učinit 

alespoň tuto krátkou zmínku.    

 

 

2. Volba advokáta  

 

 

2.1 výběr právního zástupce a rádce 

 

 Pro každého klienta je vždy důležité nejprve si ujasnit, 

jak širokou misi chce svému advokátovi svěřit a zejména jak 

rychle a kvalitně chce mít příslušnou právní věc vyřízenu. S 

ohledem na náročnost právního případu je samozřejmě nutné vždy 

vzít v úvahu hledisko materiálního zázemí a fyzických lidských 

zdrojů vybraného advokáta. Každý klient, pokud chce učinit 

správnou volbu svého zástupce, se musí zaměřit zejména na 

kvalitu a odbornou specializaci voleného advokáta a na územní 

dosah jím poskytovaných právních služeb. Klientova volba zde 

bude pravděpodobně ovlivněna odbornými publikacemi, různými 

doporučeními a rovněž může být usnadněna i reklamou, která je 

již v současné době advokátům za níže popsaných podmínek 

dovolena. Tato volba však může být v některých případech 

                                                 
42 K tomu blíže Tichý, L.: K některým otázkám postavení advokáta a advokacie - vývojové tendence, Bulletin 
advokacie, 1992, zvl. č. říjen  
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naopak omezena právem nebo povinností advokáta klienta 

odmítnout. Oprávnění odmítnout klienta je dáno značnou 

autonomií vůle advokátů, která vychází z principu nezávislosti 

jejich právního postavení. Nezávislost advokáta je základním 

stavebním kamenem advokacie a jako taková zaručuje 

kvalifikovanou a profesionální ochranu práv a oprávněných 

zájmů klienta, jakož i přispívá k obecné spravedlnosti ve 

společnosti. Na tomto místě je nicméně nutno dodat, že v 

souvislosti s právem advokáta odmítnout klienta musí být v 

každé vyspělé právní kultuře zajištěny instituty práva chudých 

tak, aby byla zaručena výše vyložená rovnost zbraní a aby se 

mohl domoci právní pomoci i ten, kterému jeho finanční či jiná 

situace svobodnou volbu advokáta ztěžuje, či mu v ní dokonce 

zcela brání.  

 

 

2.2 kvalita a odborná specializace 

 

 V dnešní moderní době již při výběru konkrétního advokáta 

nelze stavět pouze na osobní důvěře a možných sympatiích. 

Nejenže advokátů v České republice v současnosti působí již 

několik tisíc, ale rovněž důvěra samotná nemůže vždy dobře 

posloužit kvalitnímu výběru. V některých případech dají 

klienti zřejmě na doporučení své rodiny, obchodních partnerů, 

přátel či známých. Zpravidla se však uplatní kombinace 

doporučení a výběru dle různých seznamů, žebříčků či odborných 

publikací, které hodnotí a řadí advokáty a advokátní kanceláře 

do různých přehledů, většinou dle oblastí práva, v nichž 

působí. 

V neposlední řadě ovlivňují výběr advokáta i média. Známé 

mediální kauzy staví konkrétní advokáty do světla klientského 

zájmu a mnozí advokáti tohoto jevu dosti a příznačně 

využívají. 



 38

 Co se týče seznamů a publikací43 a v nich uvedených 

advokátů, tak ty informují potenciální klienty jednak v obecné 

rovině o poskytování právních služeb v té které zemi a poté 

samozřejmě v rámci každé jednotlivé země rozlišují různé 

kategorie právních služeb. V těchto kategoriích hodnotí a řadí 

jednotlivé právní kanceláře do žebříčku podle toho, které z 

nich doporučují klientům. Nejčastěji rozlišované kategorie 

jsou tradičně nemovitosti, informační technologie, korporátní 

a obchodní právo a fúze a akvizice. V těchto jednotlivých 

kategoriích si klient může vyhledat a rovněž porovnat advokáty 

či advokátní kanceláře doporučované pro ten který obor.  

 Ve výše zmiňovaných publikacích se však tradičně uváděly a 

také doporučovaly mezinárodní advokátní kanceláře. Důvod byl 

zcela prostý. Možnosti veřejné propagace a zviditelnění 

advokátů byly až do října roku 2003 velmi omezené etickými 

pravidly, takže jako obvyklé cesty prezentace byly většinou 

pouze články v odborné literatuře. Redaktoři těchto publikací 

však velmi často vycházeli z informací o místním trhu, které 

ne zcela odpovídaly realitě a byly do jisté míry pokřivené 

etickými omezeními českých advokátů. 

 Změna etických pravidel, která nabyla účinnosti v říjnu 

2003 je tedy, dle mého názoru po právu, považována v tomto 

ohledu za změnu zcela revoluční. Od této doby se totiž česká 

advokacie začala daleko více prosazovat. České právní 

kanceláře jsou v mnohém srovnatelné s kancelářemi 

mezinárodními a v některých aspektech jsou snad dokonce i 

lepší.  Podstatná výhoda českých právních kanceláří je absence 

střetu zájmů, který velmi často zabrání mezinárodním 

kancelářím převzít zastoupení klienta na území České 

republiky. 

                                                 
43 Mezi nejvyužívanější anglicky psané publikace patří např. European Legal 500, Chambers Global a Global 
Counsel 3000. 
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 Tyto skutečnosti se začaly již projevovat ve výše 

zmíněných publikacích a tak není náhodou, že tyto publikace 

dnes již opravdu mohou alespoň trochu sloužit jako objektivní 

vodítko pro klienta, který si chce zvolit svého advokáta 

zejména při důrazu na kvalitu poskytování služeb v daném 

právním odvětví.     

 

 

2.3  územní dosah 

 

Samozřejmě, že vedle kvality půjde v některých případech 

výběru advokáta rovněž o územní působnost.  Například klient, 

který chce uskutečnit obchodní transakci ve čtyřech zemích 

současně, bude mít pravděpodobně většinou tendenci obrátit se 

s žádostí o právní služby na mezinárodní kancelář s pobočkami 

ve všech potřebných zemích. Zde je však nutno upozornit na 

skutečnost, že i mnoho českých advokátních kanceláří má 

schopnost míti mezinárodní dosah, a to buďto prostřednictvím 

vlastních poboček anebo skrze členství v různých mezinárodních 

sítích nezávislých advokátních kanceláří44 nebo v různých 

volných uskupeních sestavených za společným cílem - 

poskytování právních služeb ve více zemích.  Členství v 

mezinárodních sítích umožňuje advokátům zejména to, že mohou 

nabídnout svým klientům právní služby například při 

"offshorových" investicích45, při transakcích v několika 

různých zemích současně a zejména i v případech, kdy je nutné 

posoudit nejrůznější zahraničně-právní aspekty transakcí, 

které probíhají na našem území. 

Systém mezinárodních sítí je samozřejmě poněkud jiný než 

vlastní pobočková síť, nicméně v žádném případě nelze 

konstatovat, že by byl s ohledem na právní služby klientům 

                                                 
44 Např. TAGLaw, TerraLex, Lex Mundi apod. 
45 Tento termín se používá pro zahraniční a povětšinou spekulativní investice 
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méně efektivní.  Nejprestižnější sítě mají jednak velmi přísné 

pracovní postupy, na jejichž základě si vybírají své členy, a 

rovněž rigidně stanovená pravidla, jimiž se musejí všichni 

členové řídit a podle nich i ve své advokátní praxi 

postupovat.  V souladu s takovými pravidly jsou například 

partnerské advokátní kanceláře povinny reagovat v určitém 

časovém rozmezí na žádost o spolupráci od jiné partnerské 

advokátní kanceláře v zahraničí. Tímto způsobem mohou i malé 

kanceláře směle konkurovat těm mezinárodním a to třeba i při 

účasti ve výběrovém řízení vypsaném klientem pro transakce ve 

více zemích.  

 

 

2.4 svobodná volba advokáta a její meze 

 

  "Advokát je povinen se při náboru klientů zdržet každého 

jednání, kterým by se osobám požadujícím poskytnutí právní 

služby ztěžovala nebo znemožňovala svobodná volba advokáta."46 

 

Právo svobodné volba advokáta bylo nově výslovně 

implementováno do zákona o advokacii ustanovením § 2a. Je však 

důležité se pozorně zaměřit nejen na jeho zákonné stanovení, 

ale zejména i na možnosti využití takového práva ze strany 

potencionálních klientů a zároveň upozornit na jisté limity, 

které toto právo fakticky či právně omezují.  

Pokud si klient volí svého advokáta, může dnes již vybírat 

mezi několika tisíci příslušníky tohoto povolání, kteří se 

liší v mnoha aspektech, jako jsou odborné znalosti, praktické 

zaměření na určité právní oblasti, finanční požadavky, 

jazykové dovednosti a v neposlední řadě i sídlo kanceláře. 

Pochopitelně ne vždy má klient všechny potřebné informace k 

výběru nejvhodnějšího advokáta k dispozici. Základní informace 
                                                 
46 Ustanovení čl. 30 Etického kodexu 
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však lze získat od České advokátní komory47 nebo z výše 

popsaných publikací, navíc také již mnoho advokátů má dnes své 

webové prezentace na internetu. Nicméně dlouhodobě platným 

poznatkem zůstává fakt, že klient se při volbě advokáta řídí 

především doporučeními od svých známých anebo se obrací na 

advokáta, který jej již zastupoval v jiném právním případě. O 

to více ale vyvstává jako riziko skutečnost, že v dnešní době 

nemůže jeden advokát obsáhnout celý platný právní řád do 

hloubky, což ale na druhou stranu může být eliminováno v 

případě velkých advokátních kanceláří, kde se její jednotliví 

členové vždy soustřeďují na tu či onu právní oblast detailně. 

Z toho vyplývá, že volba advokáta je pro klienta velmi obtížná 

a často se ani nebude jednat o exaktní výběr, nýbrž o 

intuitivní volbu, jejíž úspěšnost může být do jisté míry 

řízena i náhodou.  

 Volba advokáta může být klientovi usnadněna reklamou. 

Reklama byla dlouhou dobu v advokacii odmítána jako nevhodná a 

nedůstojná. Společenský a právní vývoj však tento postoj 

vytlačil zejména konceptem tzv. informační společnosti, který 

přinesl změnu i v posuzování práva advokáta informovat o svých 

službách. Advokát tedy v současné době může informovat 

veřejnost tiskem, rozhlasem či televizním vysíláním o svých 

poskytovaných právních službách, avšak jen za předpokladu, že 

jsou tyto informace přesné, nejsou klamavé a respektují 

povinnost mlčenlivosti a další základní hodnoty, na nichž je 

postavena moderní advokacie48. Klamavá reklama, která navíc 

snižuje jiné advokáty, je hrubým porušením základních etických 

principů advokacie49.  

 Advokát dnes může nabízet právní služby i konkrétně 

jednotlivým klientům, ale jen těm, se kterými se při výkonu 

                                                 
47 Např. internetové stránky ČAK www.cak.cz 
48 K tomu srov. ustanovení čl. 25 a násl. Etického kodexu nebo ustanovení čl. 2.6 Evropského kodexu 
49 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 24/99 



 42

advokacie běžně stýká50. To znamená, že advokát nemůže 

například rozdávat letáčky kolemjdoucím či cestujícím městské 

hromadné dopravy51. V případě, že advokát nabízí svým klientům 

právní služby prostřednictvím elektronických komunikačních 

prostředků, tj. telefonu či internetu, musí dále respektovat 

povinnosti zakotvené v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých 

službách informační společnosti, a to zejména kontaktovat 

klienta s nabídkou právních služeb až po předchozím souhlasu a 

vždy mu umožnit se svobodně rozhodnout, zda chce být takto 

nadále kontaktován.52 Při soutěži musí advokát rovněž dodržovat 

právní předpisy, které upravují pravidla hospodářské soutěže;53 

navíc nesmí eo ipso například ani přijmout nebo nabídnout 

úplatu za doporučení či zprostředkování právních služeb.54 

 Zaměříme-li se konkrétně na klientovu volbu advokáta, tak 

tato je zejména limitována tím, že předpisy o advokacii 

upravují případy, kdy je advokát přímo povinen poskytnutí 

právních služeb odmítnout55. Zákaz poskytování právních služeb 

platí zejména v případech, kdy advokát či jiný advokát v rámci 

jedné advokátní kanceláře, popř. zaměstnanec advokáta, ve 

stejné nebo související právní věci již poskytoval právní rady 

jiné osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy nového 

potenciálního klienta. To samé platí, jestliže by byla dříve 

získaná informace o jiném klientovi schopna budoucího klienta 

neoprávněně zvýhodnit.  Rovněž stejné platí pro případy, kdy 

se projednávání určité věci zúčastnil advokát nebo osoba jemu 

                                                 
50 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 8/98 a č. 24/98 
51 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 10/97 
52 K otázce reklamy advokátů např. blíže Radvan, M. - Stachová, A.: Reklama advokátů, Bulletin advokacie, 
2004, č. 2  
53 K tomu srov. ustanovení § 41 a násl. obchodního zákoníku, dále zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů 
54 Srov. ustanovení čl. 32 odst. 1 Etického kodexu 
55 Srov. ustanovení §19 odst. 1 zákona o advokacii 
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blízká56. Těmito zákazy se brání střetu zájmů, který by 

nevyhnutelně nastal v případě přijetí nového klienta.  

 V rámci konkrétního případu se advokát dovídá od svého 

klienta či jeho rodiny mnohé neveřejné informace významné pro 

daný případ a při zastupování dalšího klienta by si asi jen 

stěží tuto znalost mohl odmyslet, popřípadě by touto 

autocenzurou omezoval význam a účinnost zastupování nového 

klienta. Z tohoto důvodu není například možné v řízení o 

výživném dítěte pro dobu po rozvodu, aby se rozvedený manžel 

obrátil na advokáta, který úspěšně zastupoval manželku v 

rozvodovém řízení.  Dále je v rámci zamezení střetu zájmů 

vyloučeno, aby advokát zastupoval klienta, jehož zájmy jsou v 

rozporu se zájmy advokáta nebo jeho blízkých. Takto vytvořené 

logické pravidlo předem zabraňuje případům, kdy by o 

schopnosti a způsobilosti advokáta hájit všemi dostupnými 

prostředky zájmy svého klienta mohly vyvstat přinejmenším 

důvodné pochybnosti. Hlavním cílem těchto zákazů je především 

zájem na zachování důvěry klienta v to, že informace, které 

sdělí svému advokátovi, nebudou v budoucnu nikdy zneužity v 

jeho neprospěch. 

 Další důvody, které vylučují to, aby advokát převzal 

právní zastoupení klienta, souvisí zejména se schopnostmi a 

možnostmi advokáta odvést svou práci pro klienta na jím 

očekávané profesionální úrovni. Advokát tedy z těchto důvodů 

musí odmítnout poskytování právních služeb potenciálnímu 

klientovi, jestliže: 

 

a) by poskytnutím právních služeb byly ohroženy zájmy 

potenciálního klienta 

 

b) advokát nemá dostatek speciálních znalostí a 

zkušeností; tento důvod je samozřejmě možné odstranit, pokud 
                                                 
56 K tomu blíže viz. ustanovení  § 116 občanského zákoníku 
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je tato skutečnost klientovi dostatečně zdůrazněna a 

vysvětlena a on přesto souhlasí se zastupováním tímto 

advokátem a ten je následně zodpovědný za to, že tento deficit 

odstraní přiměřenými prostředky, například spoluprací s jiným 

advokátem či odborníkem 

 

c) zdravotní stav advokáta brání řádnému poskytování 

právních služeb klientovi 

 

d) je klient již zastupován jiným advokátem; v takovém 

případě je nutné, aby budoucí advokát získal souhlas 

předchozího advokáta, nebo vyčkal, až klient řádně ukončí svůj 

právní vztah k tomuto předchozímu advokátovi 

 

e) mezi zájemci o právní službu zjevně hrozí, že v průběhu 

jejího poskytování se zájmy těchto zájemců dostanou do 

rozporu. Není tedy vyloučeno, aby advokát v jedné věci 

zastupoval více osob, ale za předpokladu, že s tím všichni 

zájemci souhlasí nebo pokud byl advokát ustanoven soudem či 

určen Českou advokátní komorou. Advokát se však musí vyvarovat 

případů, kdy je zákonité, že maximálně účinné zastupování nebo 

obhajoba jednoho zájemce bezvýhradně povede k poškození 

druhého zájemce - typicky například některé případy obhajoby 

spoluobviněných. 

  

Samostatně je upraven specifický případ, kdy by advokát 

radil ve smluvní věci, tj. příprava a uzavření smlouvy, jedné 

smluvní straně a na základě této smlouvy by došlo ke sporu. 

Advokát pak může zastupovat původního klienta, jestliže strany 

již při přípravě smlouvy věděly, že advokát poskytuje právní 

službu pouze jedné z nich a měly příležitost obstarat si 
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vlastního kvalifikovaného právního zástupce57. V praxi není 

neobvyklá situace, kdy například advokát prodávajícího 

připravuje kupní smlouvu na prodej nemovitosti či movitosti a 

projednává s potenciálním kupujícím podmínky smlouvy a průběh 

převodu tak, že si kupující nemusí být plně vědom toho, že 

advokát není společným rádcem obou stran této smlouvy. V 

takovém případě musí advokát kupujícího výslovně informovat o 

pravém stavu věci, jinak je jeho zastupování v následném 

soudním sporu porušením právních předpisů. 

 Ve výše uvedených případech tedy advokát musí svého 

potenciálního klienta odmítnout. Jinak je samozřejmě na vůli 

advokáta a jeho klienta, zda bude po úvodním kontaktu navázána 

spolupráce či nikoli. To znamená, že advokát nemá povinnost 

přijmout bez dalšího jakéhokoliv zájemce o své právní služby. 

Nicméně však platí, že advokát jako osoba podnikající rozhodně 

nebude bezdůvodně odmítat své klienty a tím i budoucí 

zákazníky. V souvislosti s právem advokáta přijmout nebo 

odmítnout klienta je na místě následující citát Lorda 

Denninga:  

"Bylo by chybou předpokládat, že advokát je klientovou 

hlásnou troubou, která jen hlásá to, co klient chce. Advokát 

ani není jen nástrojem, který vykonává klientovy pokyny. 

Poslání advokáta se odvíjí od něčeho vyššího, je to poslání 

jednat v zájmu pravdy a spravedlnosti".   

Pokud je nicméně klient advokátem odmítnut, je třeba 

zdůraznit, že jeho zájmy jsou přesto chráněny, a to díky 

povinnosti advokáta učinit přiměřená opatření k odvrácení újmy 

hrozící klientovi. Takovým opatřením může například být podle 

okolností i účast na soudním jednání či podání odvolání (v 

případě, že klient byl odmítnut v posledních dnech odvolací 

lhůty). V případech, kdy advokát hodlá odmítnout svého 

klienta, však musí vždy provést přiměřená opatření k odvrácení 
                                                 
57 Srov. ustanovení čl. 7 odst. 1 "Etického kodexu" 
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závažné újmy, která žadateli o právní službu bezprostředně 

hrozí.58  

 Jak bylo již naznačeno výše, dále existují případy, kdy 

advokát sice není povinen klienta odmítnout, nicméně ho 

odmítnout může, resp. má na to právo, a při odmítání klienta 

je i značně nezávislý59. Důvody pro odmítnutí či pro výpověď 

již uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb zde 

především budou narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem 

či nedostatečná součinnost z klientovy strany, popřípadě když 

advokát svého klienta správně poučil o nezákonnosti jeho 

pokynů vůči němu a klient i přes toto poučení na nich stále a 

bezvýhradně trvá. Dalším důvodem, kdy je advokát oprávněn 

vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb, je případ, 

kdy klient ani přes výslovné upozornění neposkytne advokátovi 

finanční zálohu na odměnu za poskytování právních služeb. 

Ovšem i v těchto případech výpovědi smlouvy o poskytování 

právních služeb je klient chráněn. Advokát je totiž povinen 

činit veškeré neodkladné úkony, aby klient neutrpěl na svých 

právech či oprávněných zájmech žádnou újmu, a to nejméně po 

dobu 15 dnů po zániku smlouvy o poskytování právní pomoci. 

Tyto úkony není advokát povinen činit, pokud klient výslovně 

prohlásí, že na nich netrvá. 

 V praxi samozřejmě není vyloučeno, že klient bude po 

advokátovi požadovat natolik finančně či jinak neatraktivní 

právní služby, že tento klient nebude mít v podstatě možnost 

domoci se poskytnutí právních služeb ze strany advokáta 

smluvní cestou.  Tím by však mohlo být ohroženo jeho ústavní 

právo na právní pomoc60. Pro tento případ stanoví jednotlivé 

procesní předpisy možnost, aby každý v odůvodněných případech 

mohl požádat o přidělení, resp. ustanovení právního zástupce, 

                                                 
58 Srov. ustanovení čl. 8 odst. 1 Etického kodexu 
59 Srov. §18 odst. 1 zákona o advokacii 
60 Srov. čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 
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jehož odměnu pak hradí stát. V právních záležitostech, kdy 

neprobíhá řízení podle těchto procesních předpisů, je možné, 

aby se klient obrátil na Českou advokátní komoru, která mu 

určí advokáta, a tento je povinen bezplatně, popřípadě za 

sníženou odměnu, právní pomoc poskytnout. 

 Pokud ale nebrání vyhledání advokáta jeho klientem žádná z 

výše uvedených překážek, tak "korunovací" takového úspěšného 

vyhledání a volby advokáta je uzavření smlouvy, která je 

obvykle nazývána smlouva o poskytování právních služeb, 

nicméně i jiná označení jsou možná a správná.  

 

 

3. Vznik práv a povinností advokáta ve vztahu ke klientovi  

na základě smlouvy 

 

 

3.1 právní principy vzniku práv a povinností advokáta na 

základě smlouvy 

  

Tento nejběžnější způsob vzniku práv a povinností mezi 

advokátem a jeho klientem je zpravidla tvořen dvoustranným 

právním úkonem mezi oběma subjekty tohoto vztahu - advokátem a 

jeho klientem a má svá výrazná specifika; půjde zde zejména o 

specifickou povahu jejich právního vztahu, ve kterém vystupuje 

advokát jako profesionál a klient většinou jako jeho pravý 

opak. Z tohoto důvodu bývá i jejich smluvní vztah založen na 

vysoké důvěře klienta v advokáta a advokát je povinen již při 

přípravě a sjednávání takové smlouvy ctít určité 

nepřekročitelné etické principy a zásady, i když třeba nejsou 

vždy přímo vyjádřeny zákonným textem; nesmí například klást do 

smlouvy pro klienta nevýhodná ustanovení a klauzule s tím, že 
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si jich třeba klient nevšimne či mu bude pouze slepě 

důvěřovat.61   

Vraťme se ale k podstatě vzniku práv a povinností advokáta 

ke svému klientovi na základě jejich vzájemného kontraktu. 

Smlouvy uzavírané advokáty s jejich klienty jsou zpravidla 

inominátní, tedy nepojmenované, které mají nejblíže k 

následujícím smluvním typům: 

a) smlouvy příkazní dle ustanovení § 724 a násl. 

občanského zákoníku - nemá-li právní pomoc souvislost s 

podnikatelskou činností 

 

b) smlouvy mandátní62 dle ustanovení §566 a násl. zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen obchodní zákoník) - souvisí-li právní pomoc 

s podnikatelskou činností klienta nebo byl-li režim obchodního 

zákona výslovně dojednán ve smlouvě63 

 

 Tyto smlouvy konkretizují obecné základy zastoupení 

uvedené v ustanovení § 31 a násl. občanského zákoníku. 

Příkazní i mandátní smlouva patří k těm smluvním typům, 

jejichž předmět spočívá v činnosti pro jiného. Činnost, k níž 

se mandatář nebo příkazník zavazuje, může spočívat v jednání 

právním či faktickém. Je-li předmětem této smlouvy právní 

jednání nebo uskutečnění právních úkonů jménem příkazce nebo 

mandanta, tj. smluvní zastoupení na základě plné moci, 

upravuje smlouva příkazní nebo mandátní vztah mezi zmocnitelem 

a zmocněncem. Pojmovým znakem obou smluv je, že činnost, která 

je jejich předmětem, se uskutečňuje "pro příkazce" nebo "pro 

mandanta", tedy v jejich zájmu a zároveň i v jejich prospěch. 

Zatímco u příkazní smlouvy není zákonem určeno, zda má být 

                                                 
61 K tomu blíže Pelikánová, I.: Smlouva advokáta s klientem, Bulletin advokacie, 1998, č. 8 
62 Pojem "mandatum" pochází z římského práva a představuje římskou smlouvu znamenající příkaz 
63 Mandátní smlouva je tzv. relativním obchodem, viz. ustanovení § 261 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku 
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činnost vykonávána jménem příkazce, či zda má příkazník jednat 

svým jménem, v případě mandátní smlouvy je jejím pojmovým 

znakem uskutečnění právních úkonů jménem mandanta. U mandátní 

smlouvy musí být navíc sjednána její úplatnost, zatímco 

smlouva příkazní, na rozdíl od smlouvy mandátní, je jedna z 

mála smluvních typů, u nichž není pojmovým znakem finanční 

protiplnění.   

Předmětem příkazní nebo mandátní smlouvy je pouze 

provedení určité právní či faktické činnosti vymezené ve 

smlouvě, nikoli též dosažení zamýšleného výsledku; riziko 

takového výsledku tedy nese příkazce nebo mandant, čili 

klient. Tento výsledek je totiž cílem příkazce či mandanta, 

nikoli však předmětem příkazní nebo mandantní smlouvy. 

Převezme-li tedy advokát zastoupení klienta ve sporu a 

neporuší-li povinnosti ze smlouvy o poskytování právní pomoci, 

popř. ze zákona o advokacii a jiných advokátních předpisů, 

neodpovídá za to, že jeho klient ve sporu neuspěl64.  

Důraz na kvalitu advokátem poskytnutých služeb je ve 

smlouvách příkazních a smlouvách mandátních odlišný65. Zatímco 

ve smlouvě příkazní postačí, aby advokát poskytoval své právní 

služby klientovi podle svých znalostí a schopností, smlouva 

mandátní je v tomto ohledu přísnější. Ta totiž požaduje, aby 

advokát postupoval s odbornou péčí, a tudíž je v ní i přímo 

skryta premisa určité míry kvalifikace a odbornosti advokáta. 

Nicméně jak bylo uvedeno výše, klientova práva a oprávněné 

zájmy nesmí býti dotčeny tím, dle kterého zákona či zákonného 

ustanovení je smlouva o poskytování právních služeb uzavřena a 

jaký je její název. Obě tyto smlouvy se budou řídit kogentními 

ustanoveními zákona o advokacii - tedy speciálním právním 

předpisem (lex specialis derogat generalis) - a z tohoto 

                                                 
64 Od tohoto je možné se ve smlouvě odchýlit - k tomu blíže část II., kapitola II., bod 8 této práce 
65 K tomu např. Zoulík, F.: Příkazní smlouva se zvláštním zřetelem na poskytování právní pomoci advokátem - k 
diskusi, Bulletin advokacie, 1992, č. 1 
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důvodu nebude z hlediska klientem požadované kvality právních 

služeb rozdíl, protože advokát nesmí zneužít smlouvu s 

klientem k tomu, aby rozsah svých povinností vůči klientovi 

jakkoli snižoval. 

 

 

3.2 právní zastoupení obsažené ve smlouvě 

 

 Ve smlouvě o poskytování právních služeb mezi advokátem a 

klientem bývá zpravidla obsažena dohoda o plné moci mezi 

těmito subjekty právního vztahu. Od dohody o plné moci, 

jakožto dvoustranného právního úkonu, je třeba odlišovat plnou 

moc. Plnou mocí se rozumí jednostranný právní úkon, kterým 

prokazuje advokát třetím osobám existenci dohody o plné moci, 

tedy právní podklad pro zastupování svého klienta, a jako 

taková, na rozdíl od dohody o plné moci, nebývá v praxi 

součástí smlouvy o poskytování právních služeb. Děje se tomu 

tak ze zcela pochopitelného důvodu; ani klient, natož pak 

advokát, nemají žádný zájem na tom, aby třetí osoby byly 

seznámeny s obsahem jejich smlouvy, například s výší 

advokátovy odměny či dalšími důvěrnými informacemi. Plná moc 

se tedy jako samostatný dokument omezuje toliko na oprávnění 

advokáta zastupovat klienta v příslušné právní věci.  

Dle rozsahu právního zastoupení rozeznáváme i dva typy 

plných mocí66: 

 

a) plná moc generální - tato plná moc je udělena na 

základě dohody o plné moci, ve které klient zmocňuje svého 

advokáta, aby jej zastupoval ve všech právních věcech; pokud 

má tato plná moc vztah k řízení, je nazývána "procesní plná 

moc" 

 
                                                 
66 Srov. například ustanovení § 24 a násl. občanského soudního řádu 
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b) plná moc speciální - tato plná moc je udělena klientem 

advokátovi a je v ní obsaženo toliko speciální zmocnění k 

zastupování pouze ve vyjmenovaných konkrétních záležitostech, 

je tedy co do rozsahu přesně vymezena jak v dohodě o plné 

moci, tak v plné moci samotné. 

 

 Z hlediska formy smlouvy o poskytování právních služeb se 

obligatorně nevyžaduje její forma písemná.  Nicméně dle § 31 

občanského zákoníku se vyžaduje, jak bylo již uvedeno, pro 

dohodu o generální plné moci písemná forma, a tento zákonný 

požadavek se pravděpodobně promítne i do smlouvy o poskytování 

právních služeb, v níž je zpravidla obsažena. Dále je písemná 

forma předepsána pro úkony, které samy o sobě tuto formu 

vyžadují. Pro úplnost nutno dodat, že v praxi se ve většině 

případů uzavírá smlouva o poskytování právních služeb písemně, 

a to zejména s ohledem na právní jistotu obou stran tohoto 

kontraktu, advokáta i jeho klienta. 

 

 

4. Vznik práv a povinností na základě soudního  

rozhodnutí 

 

 

4.1 právní principy vzniku práv a povinností advokáta z 

rozhodnutí soudu 

 

 Jako v praxi nejběžnější způsob vzniku práv a povinností 

advokáta ve vztahu k jeho klientovi, jak již bylo uvedeno, je 

jejich vznik na základě smlouvy o poskytování právních služeb 

uzavřené mezi advokátem a jeho klientem. Nicméně však existují 

případy, kdy se klient nemůže domoci právní pomoci touto 

cestou. Mezi hlavní důvody se zpravidla na první místo řadí 

důvod finanční, ale v právní praxi nalezneme i mnoho jiných. 
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Jelikož však právní pomoc musí být v každém demokratickém 

právním státě zaručena všem bez rozdílu, existují právní 

instituty, které tyto situace řeší. Právní předpisy upravující 

tuto oblast takové situace tedy předvídají a teoreticky 

zabezpečují níže popsanými právními prostředky všem 

potenciálním klientům jejich ústavně zakotvené právo na právní 

pomoc. V soudním řízení je toto právo zabezpečeno institutem 

nazývaným v praxi "ex offo", tedy zastupování z moci úřední - 

advokát je zde ustanoven rozhodnutím soudu. Soudní rozhodnutí 

v tomto případě nahrazuje projevy vůle subjektů právního 

vztahu mezi advokátem a klientem. Advokát se tak nemůže 

prokazovat třetím osobám plnou mocí, nýbrž přímo písemným 

vyhotovením příslušného soudního rozhodnutí. Rovněž ani výše 

odměny advokáta zde není ponechána na vůli stran, nýbrž je 

pevně stanovena a na základě ustanovení § 23 zákona o 

advokacii ji hradí stát; je však také nutno podotknout, že 

stát má v zákonem stanovených případech nárok na náhradu 

nákladů67. O odměnách advokáta nicméně bude pojednáno dále.  

Ustanovení advokáta soudním rozhodnutím by de lege lata nemělo 

nic měnit na kvalitě poskytovaných služeb; obsah právního 

vztahu mezi advokátem a klientem, tedy jejich vzájemná práva a 

povinnosti, včetně advokátovy odpovědnosti je stejný jako u 

vztahů založených smlouvou68. Advokát by tak měl k tomuto 

klientovi přistupovat se stejnou odbornou péčí jako ke 

klientům, s nimiž uzavřel kontrakt. 

V současné právní praxi se prosazují určité vývojové 

tendence, kdy advokáti, kteří si nepřejí býti ustanovováni "ex 

offo", toto nahlásí České advokátní komoře a soudy tato jejich 

rozhodnutí zpravidla respektují a z moci úřední je 

neustanovují, ačkoli nesouhlas advokáta eo ipso není zákonnou 

překážkou pro jeho ustanovení. Je samozřejmě otázka, zda tím 

                                                 
67 Viz §23 zákona o advokacii 
68 Viz čl. 6 odst. 2 Etického kodexu 
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nemůže trpět klient, který má na ustanovení advokáta právní 

nárok. Existují dva protichůdné pohledy, dle kterých na jednu 

stranu advokát, který je plně pracovně zaneprázdněn svými 

smluvními klienty, bude jen stěží moci přistupovat ke 

klientovi, kterému byl ustanoven, se stejnou odbornou a 

časovou péčí. Na druhé straně však lidově řečeno ti "nejlepší 

advokáti" jsou povětšinou natolik zaneprázdněni, že na 

obhajování "ex offo" "zbudou" pouze advokáti, kteří například 

nemají stejné zkušenosti a odborné dovednosti jako ti, kteří 

chtějí a mohou si dovolit poskytovat své právní služby toliko 

na základě smlouvy o poskytování právních služeb.  

 

 

4.2 ustanovení advokáta v občanském soudním řízení 

 

 Ustanovení zástupce v občanském soudním řízení je upraveno 

zejména v ustanovení § 29 a násl. občanského soudního řádu. 

Zákon zde rozlišuje zastoupení klienta opatrovníkem a 

zastoupení advokátem. Pro účely tohoto bodu bude důležitější 

zaměřit se právě na druhý případ, přičemž ustanovením advokáta 

jako opatrovníka se budeme zabývat podrobně dále.   

Pro ustanovení právního zástupce v civilním řízení je 

nutno splnit určité zákonem stanovené podmínky, soud tedy 

nemůže pouze na základě svého uvážení ustanovit zástupce 

komukoli. Na základě ustanovení § 30 občanského soudního řádu 

ustanoví předseda senátu na žádost účastníka řízení, u něhož 

jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, 

zástupce, pokud je toho třeba k ochraně jeho zájmů. O další 

podmínce hovoří ustanovení § 138 občanského soudního řádu, zde 

je požadováno pro ustanovení zástupce, aby toto odůvodňovaly 

poměry účastníka, a zároveň nesmí jíti o zřejmě bezúspěšné či 

svévolné uplatňování či bránění práva. Při splnění těchto 

zákonem stanovených podmínek má předseda senátu, resp. soudce 
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povinnost takového zástupce ustanovit. Zástupce bude ustanoven 

z řad advokátů a bude mít stejná procesní práva a povinnosti, 

jako by zastoupení vzniklo na základě smlouvy o poskytování 

právní pomoci. Diskutovanou otázkou zůstává, zda takové právo 

na ustanovení obhájce v občanském soudním řízení má jako 

účastník řízení vedle osoby fyzické také osoba právnická. K 

tomuto problému je však dostupná rozsáhlá soudní judikatura, 

která se přiklání k názoru, že takové právo náleží i osobě 

právnické.69 I přes tuto rozsáhlou judikaturu však stále často 

dochází v právní praxi k situacím, při nichž postup soudů 

založený na principu, že právo domáhat se svého práva u 

nezávislého soudu svědčí jen nemajetným nepodnikatelům, 

zatímco podnikatelé (tedy i osoby právnické), kterým majetková 

situace neumožňuje soudní poplatek zaplatit, toto právo 

nemají, odporuje smyslu ustanovení článku 36 Listiny i 

ustanovení § 3 občanského soudního řádu70. 

Po vstupu České republiky do Evropské unie náleží právo na 

ustanovení obhájce i některým zahraničním osobám. Konkrétně o 

tom pojednávají ustanovení zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění 

právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie. 

Na základě tohoto zákona je možné ustanovit advokáta i 

zahraniční osobě v řízení před českým soudem. Tato zahraniční 

osoba však musí mít místo trvalého pobytu na území jiného 

členského státu Evropské unie, nebo se na tomto území alespoň 

zdržovat, a zároveň její finanční a sociální poměry by 

odůvodňovaly osvobození od soudních poplatků. Zákon rovněž 

požaduje, aby taková zahraniční osoba o ustanovení zástupce 

požádala a aby tato žádost nebyla zjevně bezdůvodná.  

                                                 
69 Např. Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, sv. 12, č. 98, str. 245 
70 K tomu blíže např. Ondrejová, D.: Dva různé metry aneb diskriminace podnikatelů 
ve věci osvobození od soudního poplatku, Bulletin advokacie, 2008, č. 5 
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 Ustanovení zástupce v civilním řízení vychází zejména z 

požadavku na zákonné zakotvení ústavního principu rovnosti 

stran a tím i naplnění pojmu spravedlivého soudnictví.  

Z podobného principu vychází i institut povinného 

zastoupení; to je v civilním procesu výslovně upraveno v 

řízení o dovolání. Dovolání je poměrně značně právně náročný 

mimořádný opravný prostředek a dá se předpokládat, že 

neznalost práva by v takovém procesu mohla způsobit 

účastníkovi újmu na jeho právech či oprávněných zájmech. 

Účastník tedy musí být v dovolacím řízení povinně zastoupen 

advokátem, popř. notářem, pokud ale nemá on sám nebo osoba, 

která za něj jedná, právnické vzdělání.71 Pokud si dovolatel v 

takovém případě nezvolí svého právně kvalifikovaného zástupce, 

a to ani po uplynutí lhůty určené soudem k jeho zvolení a 

zároveň ani nepožádá soud o jeho ustanovení, bude dovolací 

řízení zastaveno.    

 

 

4.3 ustanovení advokáta ve správním soudnictví 

 

 Rovněž ve správním soudnictví je v zájmu zajištění 

rovnosti stran připuštěna možnost ustanovení právního zástupce 

soudem. Na základě ustanovení §35 odst. 8 zákona č. 150/2002 

Sb., soudního řádu správního může předseda senátu na návrh 

účastníka ustanovit tomuto usnesením zástupce, kterým může být 

i advokát, pokud jsou u účastníka předpoklady pro osvobození 

od soudních poplatků a pokud je to třeba k ochraně jeho práv. 

Nutno dodat, že navrhovatel má na takovéto soudní rozhodnutí - 

o své žádosti, zda mu soud zástupce ustanoví či ne - právo72. 

Také ve správním soudnictví existuje institut povinného 

                                                 
71 Srov. ustanovení § 241 občanského soudního řádu 
72 K tomu blíže Malenovský, R.: Právo na právní pomoc v soudním řízení správním, Bulletin advokacie, 2007, č. 
7-8 
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zastoupení, a to konkrétně v řízení o kasační stížnosti. V 

takovém řízení musí být stěžovatel povinně zastoupen 

advokátem, pokud nemá on sám právní vzdělání, anebo pokud ho 

nemá jeho zaměstnanec či člen, který ho v řízení zastupuje. 

 

 

4.4 ustanovení advokáta v řízení trestním 

 

 Ustanovení advokáta v trestním řízení vychází z ústavně 

zakotveného práva na obhajobu. Právo na obhajobu, které je 

zakotveno v ustanovení čl. 40 odst. 3 Listiny se v trestním 

řádu promítá zejména do ustanovení §33 a násl. Jako obhájce 

lze v trestním řízení ustanovit pouze advokáta, nicméně ten se 

může nechat zastoupit koncipientem. Takové zastoupení 

koncipientem však není advokátovi umožněno v řízení před 

krajským soudem jako soudem první instance, dále v řízeních 

před soudy vrchními a Nejvyšším soudem. Zákonné překážky pro 

ustanovení (a popřípadě i zvolení) obhájcem v trestním řízení 

jsou stanoveny pro advokáta:73 

 

a) proti kterému je vedeno trestní stíhání, a v důsledku toho 

má postavení obviněného, resp. obžalovaného 

 

b) který by měl v trestním řízení postavení svědka nebo 

zúčastněné osoby 

 

c) který v daném trestním řízení vypracovává znalecký posudek 

nebo je činný jako tlumočník 

 

  Právo chudých se zde promítá v ustanoveních, která 

stanoví, že pokud obviněný nemá dostatek prostředků na to, aby 

hradil náklady obhajoby sám, rozhodne soudce, resp. předseda 
                                                 
73 Srov. ustanovení § 35 odst. 2 a 3 trestního řádu 
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senátu o tom, že má nárok na obhajobu bezplatnou, případně na 

obhajobu za sníženou odměnu; v případě, že takto soud rozhodne 

a požádá-li o to obviněný, bude mu obhájce neprodleně 

ustanoven74.  

"Nárok na bezplatnou obhajobu může být odůvodněn jen v 

případě, kdy odsouzený nemá prostředky na zaplacení obhajoby z 

vážných důvodů nikoliv přechodné povahy, například jde-li o 

osobu trvale zdravotně postiženou, živitele mnohačetné rodiny, 

osobu mladistvou, která ještě nemůže vykonávat žádné 

zaměstnání, tj. o osobu, která se zřetelem na své výdělkové, 

majetkové a rodinné poměry nemůže zaplatit odměnu za obhajobu 

bez ohrožení své nutné výživy, nebo nutné výživy osob, o něž 

je ze zákona povinna pečovat. Jako rozhodná se přitom jeví 

celková hospodářská situace takové osoby, přičemž u osob práce 

a výdělku schopných, navíc bez podstatných finančních závazků, 

není nemajetnost ani momentální nedostatek finančních 

prostředků důvodem pro poskytnutí bezplatné obhajoby a 

nezakládá tudíž nárok ve smyslu ust. § 33 odst. 2 tr. ř."75 

Pro ustanovení obhájce obviněnému se však ne zcela vždy 

vyžaduje návrh samotného obviněného - zejména v případě 

právního institutu nutné obhajoby. V případech vymezených 

zákonem, kdy je vyžadováno povinné zastoupení obhájcem a ten 

nebyl obviněným, resp. obžalovaným zvolen ani v k tomu určené 

lhůtě, bude mu obhájce po dobu, pro kterou trvají důvody nutné 

obhajoby, ustanoven.  

"Dovolací důvod, že obviněný neměl v řízení obhájce, ač ho 

podle zákona mít měl, dopadá i na případ, kdy obviněný sice 

obhájce ať již zvoleného nebo ustanoveného soudem má, ale 

orgány činnými v trestním řízení nejsou plněny zákonné 

                                                 
74 K tomu srov. ustanovení § 33 odst. 2, 3 a 4 trestního řádu 
75 Viz Usnesení Vrchního soudu v Praze z 20. 8. 2004, sp. zn. 7 To 99/2004 
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povinnosti z této situace vyplývající, jež mají obhájci 

umožnit, aby svá zákonná oprávnění a povinnosti plnil."76 

V tomto ohledu se rovněž hodí připomenout názor z kárné 

praxe, podle něhož je kárným proviněním advokáta, pokud je v 

případě nutné obhajoby ukončena smlouva o poskytování právní 

pomoci mezi ním a klientem a advokát tuto skutečnost neoznámí 

bezodkladně soudu tak, aby tento soud mohl obhájce sám 

klientovi, který je nyní bez advokáta, ustanovit77. Nicméně i 

když pravomocným rozhodnutím soudu zanikne zmocnění obhájce 

zastupovat obviněného, není namístě, aby soud ustanovoval pro 

podání mimořádných opravných prostředků obhájce nového: 

"Jestliže v době, kdy pravomocně skončilo řízení některým 

z rozhodnutí soudu uvedených v ustanovení § 265a odst. 2 tr. 

ř. měl obviněný obhájce, pak je tento obhájce oprávněn, 

popřípadě s ohledem na příslušná ustanovení zákona o advokacii 

(např. § 16 zákona č. 85/1996 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů) i povinen podat za obviněného dovolání a účastnit se 

řízení o něm (§ 41 odst. 5 tr. ř.), a to bez ohledu na 

okolnost, že právní mocí už jinak zaniklo zmocnění tohoto 

obhájce, aby obhajoval obviněného. V uvedeném případě není 

žádný důvod k tomu, aby soud (např. k žádosti obviněného) 

ustanovil obviněnému nového obhájce. 

Pouze za situace, kdy se nejednalo o případ nutné obhajoby 

(§ 36 tr. ř.) a obviněný neměl v dosavadním řízení obhájce, 

soud obviněnému ustanoví obhájce pro účely podání dovolání 

(srov. § 265d odst. 2 tr. ř.) a účasti v dovolacím řízení, 

avšak jen za splnění podmínek uvedených v § 33 odst. 2, 4 tr. 

ř., tj. poté, co bylo pravomocně rozhodnuto o právu obviněného 

na bezplatnou obhajobu (popřípadě na obhajobu za sníženou 

                                                 
76 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 11 Tdo 636/2002, ze dne 19.11.2002 
77 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 117/03 
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odměnu) a obviněný, který si sám obhájce nezvolil, požádal o 

jeho ustanovení."78 

 Obhájci jsou ustanovováni ze seznamu advokátů vedeného u 

příslušného soudu tak, jak za sebou následují abecedně jejich 

příjmení v daném seznamu. Ustanovený advokát je povinen 

obhajobu převzít; zprostit ho může na základě jeho žádosti či 

žádosti obviněného soud pouze z důležitých důvodů či z důvodů 

uvedených v zákoně79 a místo něj bude ustanoven obhájce jiný, 

popř. pokud pominou důvody nutné obhajoby, soud ustanovení 

obhájce zruší úplně. K tomu ještě nutno doplnit, že obviněný 

má právo zvolit si místo obhájce, který mu byl ustanoven, 

obhájce jiného, ale v takovém případě by zdrojem vzniku jejich 

vzájemného právního vtahu byla smlouva a nikoli rozhodnutí 

soudu.  

Ustanovenému obhájci hradí jeho odměnu zcela, resp. 

částečně stát. Odsouzenému sice může být rozhodnutím soudu 

uložena povinnost náklady na obhajobu státu nahradit, nicméně 

lze spatřovat určité nedostatky právní úpravy v tom, že soud 

se v praxi často nezabývá způsobilostí odsouzeného tyto 

náklady nahradit, či se státu ve většině případů tyto náklady 

ani nepodaří vymoci.  

 

 

4.5 ustanovení advokáta v řízení před Ústavním soudem 

 

 Vzhledem k právně komplikované materii právních otázek 

řešených v řízeních u Ústavního soudu je zákonem č. 182/1993 

Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon o Ústavním soudu") stanoveno, že účastníci řízení 

včetně vedlejších účastníků musí být v řízeních před Ústavním 

                                                 
78 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 11 Tdo 1340/2006, ze dne 30.10.2006 
79 K tomu srov. ustanovení § 40 a § 40a trestního řádu 
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soudem zastoupeni advokátem80. V zákoně však již není žádným 

ustanovením upraveno ustanovení zástupce pro účastníka, který 

si nezvolil svého zástupce. Soudce zpravodaj nicméně může na 

návrh účastníka, pro kterého to svědčí především jeho osobní a 

majetkové poměry, ještě před prvním jednáním rozhodnout, že 

náklady na jeho zastoupení zaplatí zčásti nebo zcela stát81. 

Nutno též dodat, že pokud účastník není zastoupen advokátem, 

může Ústavní soud ústavní stížnost zamítnout.  

 

 

5. Vznik práv a povinností mezi advokátem a klientem na 

základě rozhodnutí České advokátní komory 

 

 Tento další právní institut vychází rovněž z ústavně 

zakotveného práva na právní pomoc. Zákonný základ nalezneme v 

ustanovení §18 odst. 2 a násl. zákona o advokacii, který 

prošel v roce 2006 významnou novelou. Tato předposlední novela 

přinesla určitá zpřesnění a konkretizaci tohoto právního 

institutu, který byl v dřívější době do značné míry nejasný a 

poskytoval příliš široký prostor pro účelový výklad. Nyní na 

základě těchto ustanovení je tedy teoreticky zaručeno právo a 

rovněž i právní nárok osobám, které nesplňují podmínky pro 

ustanovení advokáta soudem podle příslušných procesních 

předpisů82 a ani se nemohou domoci poskytnutí právních služeb 

jiným způsobem, aby jim na základě jejich včasně podaného 

návrhu Česká advokátní komora  advokáta určila. Podobně jako 

ustanovení advokáta soudem má i právní institut určení 

advokáta Českou advokátní komorou zajistit úspěšné uplatnění 

práva na právní pomoc. Nicméně mezi oběma můžeme nalézt 

důležité rozdíly. Nejzákladnější rozdíl lze spatřovati v tom, 

                                                 
80 Srov. ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu 
81 Srov. ustanovení  § 83 zákona o Ústavním soudu 
82 Např. § 39 trestního řádu, § 30 odst. 2 občanského soudního řádu, § 35 odst. 7 soudního řádu správního 
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že samotným určením advokáta Českou advokátní komorou ještě 

nevzniká právní vztah mezi ním a jeho klientem. Určení 

advokáta je zde tedy jakýmsi "interním pokynem" a nenahrazuje 

projev vůle klienta ani advokáta, ani udělení plné moci. 

Advokát je pouze povinen toto určení uposlechnout a uzavřít s 

klientem příslušnou smlouvu o poskytování právních služeb, 

pokud nejde o zjevně bezdůvodné uplatňování práva či případy 

povinného odmítnutí poskytování právních služeb klientovi83. 

Dalším významným rozdílem se jeví skutečnost, že advokát může 

být Českou advokátní komorou určen pro poskytnutí právní 

pomoci v jakékoli věci a rozsahu a právní pomoc advokáta se 

nemusí toliko omezovat na řízení před soudem, jako je tomu u 

institutu ustanovení právního zástupce soudem.  

Preventivní charakter lze následně spatřovat v zákonném 

ustanovení, že v téže věci může být žadateli určen advokát 

pouze jednou, nejde-li o případy povinného odmítnutí právní 

pomoci84. Česká advokátní komora má možnost při určování 

bližších podmínek pro poskytnutí právních služeb i stanovit, 

že advokát je povinen poskytnout právní pomoc klientovi 

bezplatně či za odměnu sníženou. Toto rozhodnutí ale musí 

odůvodňovat příjmové a majetkové poměry klienta, který je toto 

při podání návrhu povinen České advokátní komoře prokázati. 

Nelze si nepovšimnout, že tímto k nezávislým soudům a 

finančním úřadům, jako institucím zkoumajícím majetkové poměry 

osob, přibyla ještě Česká advokátní komora; způsob prokazování 

majetkových poměrů a rozsah informací, které musí žadatel 

sdělit, je však stanoven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, 

čímž si stát zachovává určitý vliv na rozhodování o 

poskytování právní pomoci bezplatně či za sníženou odměnu. 

Nutno dodat, že Česká advokátní komora zruší, a to i zpětně, 

                                                 
83 K tomu blíže např. Ježek, V.: Právní povaha určení advokáta podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii, Bulletin 
advokacie, 1999, č. 10 
84 K tomu srov. §19 zákona o advokacii 
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povinnost poskytovat právní služby bezplatně či za sníženou 

odměnu, pokud k tomu pominou důvody. Rovněž  advokáti by měli 

býti Českou advokátní komorou určováni rovnoměrně, tak aby 

nevznikala nikomu z nich v souvislosti se sníženou či žádnou 

odměnou příliš velká majetková újma. Je účelné ovšem znovu 

zdůraznit, že kvalita poskytnutých právních služeb advokátem 

musí být na stejné úrovni jako u vztahů založených smlouvou a 

bylo by například závažným porušením povinností advokáta, 

pokud by se s klientem, kterému byl takto Českou advokátní 

komorou určen, vůbec osobně nesetkal a jednal by s ním 

například pouze prostřednictvím svého zaměstnance85.  

V současné právní úpravě je tedy v souvislosti s tímto 

právním institutem velmi zdůrazněn charakter advokacie jako 

veřejné služby, jelikož se dá předpokládat, že na základě 

těchto ustanovení bude advokacie částečně přebírat povinnosti 

státu na zajištění práva na právní pomoc, zejména co se týče 

práva chudých.  Závěrem je vhodné též podotknout, že toto po 

předposlední novele zákona o advokacii změněné pojetí podle 

některých názorů z právní teorie a praxe do jisté míry 

nabourává základní princip advokacie, a to poskytování 

právních služeb za odměnu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
85 K tomu srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č.: 91/04 
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Kapitola II.: ADVOKÁTOVA NEZÁVISLOST JAKO PŘEDPOKLAD PLNĚNÍ 

JEHO PRÁV A POVINNOSTÍ 

 

 

1. Princip nezávislosti advokátní profese 

 

 "Solo dove gli avvocati sono independenti, i giudici 

possono essere imarziali."86 

 (Nestranní soudci mohou existovat pouze tam, kde jsou  

nezávislí advokáti.)  

 

Postavení advokáta je konstruováno jako postavení 

nezávislé87 a tato nezávislost je samotnou podstatou advokacie 

a je stejně nezbytná, i když si to mnoho lidí možná stále 

neuvědomuje, pro důvěru ve výkon spravedlnosti stejně jako 

nestrannost soudce.88 

Nezávislost zde tedy představuje nejpodstatnější rys 

advokátní profese. Nezávislost advokátů je zároveň jejich 

síla, povinnost, ale i samotný důvod jejich existence. 

Nezávislost souvisí i s meritorní advokátovou rolí jak ve 

vztahu ke klientovy tak v samotném justičním systému, proto by 

bylo pro advokáty nepřípustné i nedůstojné, aby byla nad míru 

nezbytně nutnou jakkoli omezována.89  

Princip nezávislosti advokátní profese tak zakládá značnou 

autonomii vůle při výkonu činnosti advokáta, která se 

kupříkladu projevuje tím, že advokát je na rozdíl od jiných 

právně erudovaných osob požívajících rovněž atributu 

nezávislosti, tj. například typicky soudce, svobodný ve výběru 

své klientely a až na výjimky, kdy je ustanoven zástupcem ex 

offo či určen Českou advokátní komorou, volně disponuje s 

                                                 
86 Calamandrei, P.: Elogio dei giudici scritto da un avvocato, XXVIII. 
87 Srov. ustanovení §3 odst. 1 zákona o advokacii 
88 Srov. ustanovení čl. 2.1 Etického kodexu advokátů v Evropské unii (dále jen "Evropský kodex") 
89 K tomu blíže např. Sokol, T.: Proč advokát nemůže být policejním agentem, www.epravo.cz 
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určením, komu poskytne své právní služby a komu nikoliv. 

Ostatně o právu advokáta odmítnout klienta bylo pojednáno v 

předchozí kapitole této práce. Při porovnání nezávislosti 

soudce a advokáta nám zcela zjevně vychází, že soudcova 

nezávislost je prostředkem k jeho nestrannému postavení ve 

sporu, kdežto nezávislost advokáta má vést k co možná nejvyšší 

kvalitě poskytovaných právních služeb90.  

 

 

2. Nezávislost - právní i etická povinnost advokátů 

 

 Nezávislost advokáta se dá označit za preambuli jeho práv 

a povinností, o kterých bude pojednáno dále, a jako taková je 

vázána dvěma kategorickými imperativy, a to: 

 

a) právními předpisy a jednáním v jejich mezích  

 

b) příkazy klienta 

 

Advokát je tedy zavázán k obecnému postupu intra iura, 

tedy k dodržování právních předpisů jako celku. Tento postup 

však v praxi nebude vždy jednoduchý; advokát je závislý na 

příjmech od klienta a klient, zejména je-li jím solventní 

společnost, často vyžaduje po advokátovi, aby modifikoval svůj 

právní názor a nikoli klientův postup, který je v rozporu s 

objektivním právem. Vzhledem k monetární stránce vztahu 

advokáta a klienta se v praxi někdy stává, že imperativ 

vázanosti objektivním právem je plně v zajetí imperativu 

druhého, tedy vázanosti pokyny klienta. Zvláště nebezpečná by 

mohla být tato praxe u zpracovávání právních rozborů, které by 

                                                 
90 K tomu blíže Macková, A.: Nezávislost soudců, Praha: Univerzita Karlova, 1998 
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měly dodatečně ospravedlnit právní postup, který není intra 

iura, nebo takový postup založit91. 

Další mezí advokátovy nezávislosti je jeho odpovědnost, ta 

však bude předmětem samostatného bodu v rámci této práce. 

 Nezávislost advokáta se tak promítá i do ustanovení § 5 

odst. 1 písm. g zákona o advokacii. Toto novelizované 

ustanovení zabraňuje, aby se advokát věnoval plně jiné než 

advokátní činnosti a aby byl nezávislý na státu a jeho 

orgánech (typicky soudech), ale i na jiných, například 

podnikatelských subjektech92.  

Nezávislost advokáta je rovněž akcentována profesní 

samosprávou a dále svobodným přístupem k profesi a tedy i 

vyloučeným principem numerus clausus pro osoby, které 

advokacii vykonávají. V České republice je správa advokátní 

profese ponechána na bedrech profesní komory; touto 

samosprávnou organizací advokátního stavu je Česká advokátní 

komora, jejíž působnost a pravomoci jsou vymezeny v zákoně o 

advokacii a v dalších advokátních předpisech. Existence 

profesní samosprávy není odůvodněna pouze požadavkem 

nezávislosti a svobodnou povahou advokátní činnosti, tedy 

zejména věcmi vnitřní správy a obstarávání vlastních 

záležitostí, ale rovněž tak důvody vnějšími, které stojí mimo 

advokacii. Tyto vnější důvody jsou dány především 

veřejnoprávní povahou advokacie, která je spojena s výlučnou a 

nezastupitelnou úlohou poskytování právní pomoci, a proto i 

orgány profesní samosprávy jsou jako veřejnoprávní korporace k 

tomuto účelu zřízeny veřejnou mocí; dle některých názorů z 

právní teorie jsou i tyto vnější důvody zřízení samosprávy pro 

advokacii výlučné93. Samospráva je dle určitých právních 

                                                 
91 K tomu blíže Lisse, L.: Několik poznámek k ust. § 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a k některým 
ustanovením souvisejícím, Bulletin advokacie, 2006,  č. 11-12 
92 K tomu blíže Krym, L.: Nezávislost jako základní princip a podmínka k výkonu profese advokáta, Bulletin 
advokacie, 2006, č. 7-8  
93 K tomu blíže Zoulík, F.: Soudy a soudnictví, Praha: C.H. Beck, 1995  
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postojů spjata v kontinentálním pojetí s vyspělými právními 

kulturami a v rámci decentralizace státní moci a přesunu 

kompetencí na jiné subjekty plní důležité ekonomicko-právní a 

kontrolní účely94. V praxi se však objevují i výhrady proti 

profesní samosprávě a to zejména s poukazem na překážky 

hospodářské soutěže či princip povinného členství.95  

 Stále častěji se nyní v praxi rovněž objevují výtky, které 

poukazují na omezování nezávislosti advokáta ve velké 

advokátní společnosti jako podnikatelském subjektu, což bylo 

ostatně ještě více akcentováno předposlední novelou zákona o 

advokacii. Advokát je zde nezřídka v postavení zaměstnance či 

alespoň jakéhosi "člena týmu" advokátní firmy; advokát v dané 

věci odpovídá pouze za splnění dílčího účelu, kterým byl 

vedením společnosti pověřen, a jeho vztah při plnění úkolu je 

spíše vztahem k firmě, nežli přímým vztahem ke klientovi. Ve 

velké advokátní společnosti není tudíž advokátovi poskytnuta 

tak rozsáhlá nezávislost, jaká je například typická pro 

samostatný výkon advokacie; zejména je oslabeno oprávnění 

advokáta odmítnout klienta, kdy takovému advokátovi jsou v 

podstatě z velké části přímo určováni klienti a pracovní 

úkoly. Dříve velmi úzký vztah advokáta a jeho klienta včetně 

vzájemných práv a povinností je zde tak nahrazen vztahem 

advokáta a jeho advokátní společnosti.96 K tomu však nutno na 

druhou stranu dodat, že výkon advokacie v obchodní společnosti 

je v rámci ekonomického pohledu velmi efektivní a rovněž tak 

může zajistit klientům větší dostupnost a ostatně i vyšší 

kvalitu poskytované právní pomoci. 

 

 

                                                 
94 K tomu blíže Šolc, M.: Postavení advokacie v České republice, Bulletin advokacie, 1994, č. 6-7 
95 K tomu např. blíže Mandák, V.: K organizaci advokacie z pohledu tzv. svobodných povolání, Bulletin 
advokacie, 1994, č. 10 
96 K tomu např. Čermák, K.: Hodnoty klasické advokacie a jejich eroze v době postmoderní, Bulletin advokacie, 
2000, č. 9 
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Na závěr této problematiky mi dovolte krátký, leč dle mého 

názoru zcela výstižný, citát: 

 "Hloupý advokát zůstává advokátem, nečestný advokát 

zůstává advokátem, ale advokát bez nezávislosti už advokátem 

není."97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Van der Laken: Advocatenblad, citováno Huydecoperem, 1996 
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Kapitola III.: PRÁVA A POVINNOSTI ADVOKÁTA V PRÁVNÍM VZTAHU S 

JEHO KLIENTEM 

 

 

1. Obecně k právům a povinnostem advokáta v právním vztahu  

 s jeho klientem 

 

 "Při výkonu své funkce má advokát povinnost vůči svému 

klientovi, svému protivníkovi, vůči soudu, vůči sobě samému a 

také vůči státu... Udržet dokonalou rovnováhu mezi plněním 

těchto rozdílných a někdy i protichůdných povinností rozhodně 

není lehké."98 

  

Obsah právního vztahu mezi advokátem a klientem je tvořen 

vzájemnými právy a povinnostmi obou stran tohoto vztahu. 

Ačkoli tento vztah můžeme charakterizovat jako vztah 

soukromoprávní, je v zájmu ochrany klienta tvořen i určitými 

veřejnoprávními prvky. Práva a povinnosti advokáta a klienta 

jsou tedy jednak upraveny ve smlouvě o poskytování právních 

služeb a jednak zde můžeme nalézt celou řadu kogentních 

zákonných ustanovení týkajících se zejména povinností advokáta 

ve vztahu k jeho klientovi. Potřeba této regulace vyvstává z 

předpokladu, že advokát je na rozdíl od svého klienta právním 

profesionálem, kdežto klient zde vystupuje převážně jako laik.  

 Zákonnou úpravu advokátových práv a povinností ve vztahu 

ke klientovi můžeme tedy nalézt především v zákoně o 

advokacii, ale i ve stavovských předpisech, konkrétně zejména 

v Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 

Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a 

pravidla soutěže advokátů ČR - "Etický kodex". V souvislosti s 

členstvím České republiky v Evropské unii by se měli tuzemští 

advokáti řídit i Etickým kodexem advokátů v Evropské unii - 
                                                 
98 Lord MacMillan, toho času skotský generální prokurátor 
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"Evropský kodex". Práva a povinnosti advokáta ke klientovi 

můžeme dále nalézt v právních předpisech upravujících 

jednotlivá soudní řízení. Tato procesní práva a povinnosti 

advokáta však nejsou sama o sobě schopna zaručit komplexně a v 

plném rozsahu kvalitní poskytování právních služeb klientovi, 

a tak se do ohniska zájmu této práce, ale i klientů samotných, 

dostanou eo ipso práva a povinnosti advokáta ke klientovi 

platící stricto sensu obecně a za všech okolností, v soudních 

řízeních i mimo ně, která tak tvoří meritum vzájemného 

právního vztahu klienta a jeho advokáta. 

 O specifické povaze práv a povinností advokáta jako 

zástupce účastníka (klienta) v jednotlivých soudních řízeních 

je však potřebné udělat alespoň krátkou zmínku. 

 

 

1.1 Advokát jako zástupce účastníka řízení 

 

Jednotlivé procesní předpisy upravují práva a povinnosti   

advokátů jako zástupců účastníka řízení. Tato specifická práva 

a povinnosti pouze konkretizují samotné právo na právní pomoc 

a zastoupení klienta v řízení, přičemž ale platí toliko 

v rámci daného řízení, a proto by i byla stěží sama o sobě sto 

zajistit kvalitní právní pomoc komplexně a v rámci celého 

právního řádu. Ve vztahu advokáta a jeho klienta proto tato 

procesní práva a povinnosti můžeme brát pouze jako doplnění 

jejich vzájemných závazků s ohledem na zvláštnosti toho 

speciální právní úpravu v jednotlivých řízeních. 

Nejvyšší nároky na advokáta jako zástupce svého klienta 

jsou kladeny zejména v řízeních soudních, pročež o právech a 

povinnostech advokáta v těchto jednotlivých řízeních budeme 

detailněji pojednávat i dále. Tato práva a povinnosti jsou do 

jisté míry ovládána principem formálnosti soudního procesu, 

přičemž postup advokáta a jeho vztahy k soudu a soudním osobám 



 70

se musí nutně řídit těmito formálními pravidly. Mimoprocesní, 

tedy i neformální, vztahy advokáta a soudu jsou ze zásady 

nežádoucí a advokát by jinak než v procesních formách se 

soudem komunikovat neměl.  

 Dříve, než se budeme zabývat konkrétními procesními právy 

a povinnostmi advokáta v jednotlivých soudních řízeních, je 

záhodno zde učinit zmínku o aktuálním a víceméně novém 

předmětu diskuse napříč advokátním stavem, týkající se 

evropského advokáta a jeho povinnosti ustanovit konzultanta 

pro procesní otázky a zmocněnce pro doručování písemností. 

Evropský advokát v souladu s příslušnými zákonnými 

ustanoveními je povinen v řízeních, kde je vyžadováno povinné 

zastupování účastníka řízení advokátem, ustanovit si pro toto 

řízení po dohodě se svým klientem konzultanta pro procesní 

otázky z řad advokátů.99 Takovým konzultantem může být 

v případě hostujícího evropského advokáta i zmocněnec pro 

doručování písemností. Hostující evropský advokát má totiž za 

povinnost si z řad tuzemských advokátů zvolit zmocněnce pro 

doručování písemností, pokud poskytuje své služby spočívající 

v zastupování účastníka v soudních i jiných řízeních.100 Tyto 

v celku logické ustanovení zákona o advokacii však mohou 

v praxi způsobovat jisté aplikační problémy. Zejména vyvstává 

otázka, co se stane s kvalitou právní služby evropského 

advokáta v řízeních, kde není povinnost zastoupení advokátem 

či nutné obhajoby. Zde totiž evropský advokát nemusí přizvat 

jako konzultanta pro procesní otázky nikoho, popř. si může 

přizvat kteroukoli osobu – například firemního právníka či 

právního laika. Další praktické nepříjemnosti může způsobit 

fakt, že zákon o advokacii v případě hostujícího advokáta 

přímo předvídá nesplnění jeho povinnosti ustanovit si zástupce 

pro doručování z řad advokátů, když stanoví, že písemnosti pro 

                                                 
99 Srov. ustanovení § 35p odst. 1 zákona o advokacii 
100 Srov. ustanovení § 35j odst. 2 zákona o advokacii 



 71

hostujícího evropského advokáta bez zástupce pro doručování 

budou uloženy a právní moci nabudou třetím dnem po uložení; 

nechci ani domyslet, jaké neblahé účinky to může mít např. 

v civilním řízení, a v rámci něj nově upravené způsoby 

doručování, pro klientův případ. Další otázkou zůstává, co se 

stane, pokud hostující evropský advokát neustanoví zástupce 

pro doručování z řad tuzemských advokátů, ale například 

kohokoli jiného; bude soud doručovat této osobě nebo bude 

písemnost opět pouze uložena? Nelze si také nepovšimnout, že 

stranou zájmu zákonodárců unikla pozornost konzultanta pro 

procesní otázky u zahraniční advokátní společnosti v případě, 

že jejími společníky a jednateli jsou pouze evropští advokáti. 

Zde asi zákonodárce předvídá plnou znalost procesních předpisů 

těchto evropských advokátů na základě jejich schopnosti 

založit obchodní společnost, když povinnost ustanovení si 

konzultanta se jich ani v případě nutné obhajoby či povinného 

zastoupení v řízení nedotýká.        

 Nyní se ale vraťme k procesním právům a povinnostem 

advokátů v jednotlivých soudních řízeních. 

 

 

1.1.A  Práva a povinnosti advokáta v řízení civilním 

 

 V občanském soudním řízení se může dát klient, jako 

účastník tohoto řízení, zastupovat advokátem, přičemž 

advokátovi lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení, tedy 

tzv. plnou moc procesní, kterou nelze omezit, neboť procesní 

plná moc opravňuje zmocněnce - advokáta k provedení všech 

procesních úkonů, tedy i dispozičních, jež by mohl provést 

účastník řízení, a platí jak pro řízení v prvním stupni, tak i 

pro řízení odvolací. Advokát je poté v rámci civilního procesu 

oprávněn se dát zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou 

případů, v nichž je zastoupení advokátem podle občanského 
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soudního řádu povinné, advokátním koncipientem nebo svým jiným 

zaměstnancem jako dalším zástupcem. Advokát, popř. jeho další 

zástupce, musí doložit své oprávnění zastupovat klienta již 

při prvním úkonu, který v rámci daného řízení učiní.101 

Zástupcem účastníka nemůže být eo ipso advokát, jehož zájmy 

jsou v rozporu se zájmy účastníka řízení - jeho klienta. 

Povinnost soudu poskytovat účastníkovi řízení potřebná 

poučení, výzvy nebo upozornění lze splnit i tím, že budou 

poskytnuty advokátovi jako jeho zástupci. Nevyplývá-li z plné 

moci něco jiného, zaniká plná moc dnem právní moci rozhodnutí, 

kterým bylo skončeno řízení, pro něž byla udělena. Písemná 

forma plné moci se vyžaduje v případě, že jde o plnou moc 

generální, resp. procesní nebo pokud právní úkon, který má být 

zmocněncem učiněn, tuto písemnou formu vyžaduje. 

 Dosud ne zcela vyjasněnou otázkou z pohledu de lege 

ferenda je v občanském soudním řízení otázka udělení plné moci 

více zmocněncům najednou. Takovou možnost sice připouští 

ustanovení § 31 odst. 3 občanského zákoníku, nicméně 

ustanovení § 24 občanského soudního řádu stanoví, že v téže 

věci může mít účastník pouze jednoho zvoleného právního 

zástupce. Ustanovení § 28 odst. 3 občanského soudního řádu 

dále říká, že zvolí-li si účastník jiného právního zástupce, 

platí tím, že vypověděl plnou moc dosavadnímu právnímu 

zástupci. Z toho vyplývá, že procesní plná moc udělená více 

právním zástupcům současně pro jediné občanské soudní řízení 

je neplatná; ostatně obdobný postoj k tomu má i ustálená 

soudní judikatura. Nicméně v poslední době se stále častěji 

ozývají názory o překonanosti tohoto pojetí; důvodem je 

zejména složitost a vysoká kvalifikační a odborná náročnost 

některých právních kauz. Tato skutečnost se tak stává v 

právním vědomí otázkou a věcí non liquet. Pro srovnání můžeme 

uvést, že například v platném trestním řízení je ustavení více 
                                                 
101 Srov. ustanovení § 32 odst. 1 občanského soudního řádu 
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zmocněnců povoleno a otázka komplikací s doručováním 

písemností a vyrozumívání o úkonech trestního řízení je řešena 

formou volby obviněného a pokud ten tak neučiní, pak určí 

takového zmocněnce v hlavním líčení předseda senátu či v 

přípravném řízení státní zástupce102. Nicméně na druhou stranu 

v oblasti správního soudnictví rovněž neexistuje možnost 

účastníka být zastoupen více než jedním zmocněncem, a tedy v 

tomto ohledu je otázka více zástupců upravena shodně jako v 

civilním procesu103. 

 Klientem vybraný advokát je po svém zvolení nadán určitými 

procesními právy a povinnostmi, ze kterých stojí za zmínku 

zejména právo podávat soudu návrhy (včetně opravných 

prostředků) a protinávrhy, jejich změny či tyto návrhy brát 

zpět, právo vyjádřit se k důkazům a být přítomen při 

dokazování prováděné mimo budovu soudu, či se souhlasem 

předsedy senátu klást svědkům otázky. Dále je to pak právo 

nahlížení do soudního spisu s výjimkou protokolu o hlasování, a 

činit si z něho výpisy a opisy, právo na doručování soudních 

písemností (v případě procesní plné moci je toto právo dokonce 

právem výlučným). Výkon a uplatňování jednotlivých procesních 

práv a povinností advokáta ve vztahu ke klientovi se 

samozřejmě bude lišit podle druhu řízení (sporné-nesporné) a 

dále eo ipso podle jeho stupně.  

 V rámci civilního procesu může samozřejmě vzniknout právní 

zastoupení účastníka advokátem na základě soudního rozhodnutí. 

Obsah právního vztahu mezi advokátem a jeho klientem tím však 

nesmí být dotčen, a tedy i jednotlivá práva a povinnosti 

advokáta v rámci daného soudního řízení budou stejná, s 

výjimkou advokátova práva na odměnu a způsob vzniku a zániku 

jejich právního vztahu. O právním institutu ustanovení 

advokáta jako zástupce účastníka bylo pojednáno podrobně výše. 

                                                 
102 Srov. ustanovení § 37 odst. 3 trestního řádu 
103 K tomu podrobněji Myslil, S.: Plná moc udělená více zmocněncům, Bulletin advokacie, 2002, č.2. 
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 Dále je však také v civilním řízení umožněno, aby 

zástupcem účastníka řízení byl ustanoven opatrovník. Významný 

rozdíl mezi právními instituty zástupce a opatrovníka lze 

spatřovat zejména v tom, že zástupce účastníka řízení může být 

ustanoven pouze na žádost, a to ještě pod podmínkou, že jsou u 

něj předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, kdežto 

opatrovník bude účastníkovi řízení ustanoven i bez žádosti a 

bez ohledů na jeho majetkové poměry. Opatrovníkem může být, na 

rozdíl od ostatních osob, ustanoven advokát i bez svého 

souhlasu. Opatrovník bude účastníkovi (fyzické i právnické 

osobě) ustanoven v případě, že není schopen před soudem sám 

jednat a je tu nebezpečí z prodlení. Dále může být opatrovník 

ustanoven účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se nedaří 

doručovat v cizině, který je stižen duševní nepřechodnou 

poruchou, či který je neznámým dědicem zůstavitele, není-li 

dosud znám okruh dědiců.104 V soudní praxi je opatrovník 

ustanovován z devadesáti procent v případech, kdy účastník 

není znám a v souvislosti s poslední novelou občanského 

soudního řádu v souvislosti se zavedenou fikcí doručení 

účastníkovi řízení na adresu pobytu uvedenou v evidenci 

obyvatel tak dle některých názorů dojde ke zřejmému oslabení 

právního institutu opatrovníka v civilním řízení.105 Proti 

takovým názorům zase však vystupují jiné, které argumentují 

tím, že pojem adresa účastníka v evidenci obyvatel není 

totožná s pojmem známý pobyt, a tudíž by ani počet opatrovníků 

pro osoby neznámého pobytu neměl klesnout.106 Asi nejožehavější 

diskusi v souvislosti s opatrovnictvím vyvolává odměna, resp. 

její náhrada opatrovníkovi. Dle advokátního tarifu náleží 

advokátovi za funkci opatrovníka nižší odměna než za funkci 

                                                 
104 Blíže viz ustanovení § 29 občanského soudního řádu 
105 K tomu blíže Jirsa, J.: Proč bychom se souhrnné novely báli, Bulletin advokacie, 2009, č. 6 
106 K tomu blíže Krym, L.: Několik poznámek k ustanovování advokátů soudem jako „opatrovníků pro 
doručování“ v civilním řízení, Bulletin advokacie, 2009, č. 7-8 
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zástupce.107 Takové ustanovení je dnes považováno za 

diskriminující a protizákonné zejména v souvislosti s nálezem 

Ústavního soudu č. IV. ÚS 2380/08, který ve svém odůvodnění 

uvedl: 

 „I nepřítomnému účastníkovi soudního řízení musí být 

zajištěna ochrana jeho zájmů i základních práv. Funkce 

opatrovníka nebyla zákonem stanovena, aby usnadňovala činnost 

soudu tím, že má kam odesílat písemnosti. Byla vytvořena 

proto, aby do důsledku hájila zájmy nepřítomného, což 

představuje mimo jiné studium spisu, podávání vyjádření a 

vedení celého sporu za nepřítomného tak, jak by takovou 

povinnost byl nucen plnit smluvní zástupce. Ustanovení 

opatrovníka podle § 29 a násl. spadá v o. s. ř. do rubriky 

zástupci účastníků. Pro tento druh zastoupení platí ustanovení 

§ 31 o. s. ř., podle kterého ustanovený zástupce má stejné 

postavení jako zástupce na základě procesní plné moci.“  

 Jako protizákonné a protiústavní toto ustanovení shledal i 

městský soud v Praze, když v odůvodnění svého usnesení č.: Co 

468/2007, 30 Co 512/2007 mimo jiné uvedl: 

„Mezi činností advokáta, jenž byl ustanoven opatrovníkem 

účastníka neznámého pobytu, a advokáta, který byl ustanoven 

zástupcem účastníka podle § 30 odst. 2 o. s. ř., není zásadní 

rozdíl, na opak ustanovený opatrovník má při ochraně práv 

zastupovaného ztíženou pozici, neboť může vycházet jen z 

obsahu spisu. Není pak žádný rozumný důvod pro to, aby odměna 

opatrovníka byla oproti odměně advokáta ustanoveného podle  

§ 30 odst. 2 o. s. ř. určované podle § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb. 

ve znění vyhl. č. 276/2006 Sb. zásadně snížena. Ustanovení § 9 

odst. 5 citované vyhlášky proto odvolací soud za použití čl. 

95 odst. 1 Ústavy shledal v rozporu s § 1 odst. 2 zák.č. 

85/1996 i s čl. 1 LZPS, neboť zakládá neodůvodněnou nerovnost 

                                                 
107 Srov. ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu 
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v odměně za shodnou práci advokáta a dospěl k závěru, že je 

nelze aplikovat.“ 

 Toto velice sporné ustanovení může být v rozporu i 

s novelizovaným občanským soudním řádem, který v ustanovení § 

31 stanoví, že ustanovený opatrovník nebo zástupce má stejné 

postavení jako zástupce na základě plné moci, a byl-li 

opatrovníkem nebo jiným zástupcem ustanoven advokát, má stejné 

postavení jako advokát, jemuž účastník udělil plnou moc. Je 

proto záhodno se zamyslet nad možnou novelizací advokátního 

tarifu a jeho uvedení do souladu s aktuální zákonnou právní 

úpravou. 

 Za zmínku v rámci práv a povinností advokátů v civilním 

řízení zde v poslední řadě stojí i nově zakotvená povinnost 

advokáta používat talár před Nejvyšším soudem, když tato 

povinnost je přímo ex lege založena poslední novelou zákona o 

advokacii. 

 

 

1.1.B  Práva a povinnosti advokáta v řízení trestním 

 

 V řízení trestním si účastník rovněž může zvolit svého 

zástupce. Vzhledem k pravděpodobnějšímu zásahu do lidských 

práv a svobod se však do trestního řízení daleko hlouběji 

promítá institut advokátního přímusu, než jak je tomu v řízení 

civilním108.  Trestní řád stanoví, že obhájcem v trestním 

řízení může být pouze advokát. Nicméně jím nemůže být advokát, 

proti kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání, a v 

důsledku toho v řízení, ve kterém by měl vykonávat obhajobu, 

má postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby. Rovněž 

ani nemůže být obhájcem advokát, který v něm vypovídá jako 

svědek, podává znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník. 

V případě, že si obviněný svého obhájce nezvolí sám a neuzavře 
                                                 
108 Srov. ustanovení § 36 a § 36a trestního řádu 
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s ním příslušnou smlouvu o poskytování právních služeb a 

neudělí mu plnou moc, popř. pokud mu ho nezvolí ani zákonný 

zástupce, může mu ho zvolit jeho příbuzný v pokolení přímém, 

jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, druh či 

zúčastněná osoba. Je-li obviněný zbaven způsobilosti k právním 

úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena, 

mohou tyto osoby zvolit obhájce obviněnému i proti vůli 

obviněného a s takovým obhájcem podepsat příslušnou smlouvu o 

poskytování právních služeb a udělit mu potřebnou plnou moc109, 

která zaniká, pokud nebylo stanoveno jinak, při skončení 

trestního stíhání. Je nutno též doplnit, že na základě 

ustanovení § 37 odst. 2 trestního řádu si obviněný může zvolit 

jiného obhájce, než toho, který mu byl zvolen vzhledem k jeho 

nečinnosti oprávněnou osobou110. 

Takto zvolený obhájce je poté nadán v rámci trestního 

řízení určitými právy a povinnostmi, mezi nimiž je nutné 

zmínit zejména povinnost poskytovat obviněnému potřebnou 

právní pomoc, účelně využívat prostředky a způsoby obhajoby k 

tomu, aby byly náležitě a včas objasněny skutečnosti, které 

obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují, a tím ve své 

podstatě i přispívat k správnému objasnění a rozhodnutí věci 

soudem. Musí tedy podávat veškeré příslušné návrhy a podání 

včetně opravných prostředků a obecně jednat pouze v zájmu 

svého klienta111. Nutno též dodat, že v rámci trestního řízení 

byla advokátům poslední novelou zákona o advokacii uložena 

zákonná povinnost používat talár – stavovský oblek. 

 V rámci trestního řízení je rovněž upravena možnost 

zastupování účastníka řízení na základě soudního rozhodnutí, 

ale o tomto právním institutu bylo rovněž pojednáno podrobně 

výše. 

                                                 
109 Srov. ustanovení § 37 trestního řádu 
110 Ke vztahu advokáta a klienta v trestním řízení rovněž blíže viz. Mandák, V.: Meze trestní obhajoby - nástin 
základních otázek, Bulletin advokacie, 2003, č. 11 
111 K dalším právům a povinnostem advokáta jako obhájce v trestním řízení srov. ustanovení § 41 trestního řádu 
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1.1.C  Práva a povinnosti advokáta v soudním řízení správním  

  

 Práva a povinnosti advokáta vůči svému klientovi ve 

správním soudnictví jsou upravena v ustanoveních zákona č. 

150/2002 Sb., soudním řádu správním. Na základě ustanovení § 

35 odst. 2 tohoto zákona je v soudním řízení správním 

připuštěna i možnost účastníka být zastoupen svým advokátem. 

Takový advokát je poté nadán určitými právy a povinnostmi 

vztahující se k předmětnému řízení mezi nimiž může vyzdvihnout 

například právo podávat soudu návrhy (včetně opravných 

prostředků) a protinávrhy, jejich změny či tyto návrhy brát 

zpět, právo vyjádřit se k důkazům a být přítomen při, právo 

nahlížení do soudního spisu s výjimkou protokolu o hlasování, a 

činit si z něho výpisy a opisy, právo na doručování soudních 

písemností, a to někdy i výlučné.112  

Rovněž ve správním soudnictví je v zájmu zajištění 

rovnosti stran připuštěna možnost ustanovení právního zástupce 

soudem. Na základě ustanovení § 35 odst. 8 soudního řádu 

správního může předseda senátu na návrh účastníka ustanovit 

tomuto usnesením zástupce, kterým může být i advokát, pokud 

jsou u účastníka předpoklady pro osvobození od soudních 

poplatků a pokud je to třeba k ochraně jeho práv. Také ve 

správním soudnictví existuje institut povinného zastoupení, a 

to konkrétně v řízení o kasační stížnosti. V takovém řízení 

musí být stěžovatel povinně zastoupen advokátem, pokud nemá on 

sám právní vzdělání, anebo pokud ho nemá jeho zaměstnanec či 

člen, který ho v řízení zastupuje. 

 

 

 

 

 
                                                 
112 Srov. ustanovení § 42 odst. 2 soudního řádu správního 
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1.1.D Práva a povinnosti advokáta v řízení před Ústavním   

  soudem 

 

Zákon o Ústavním soudu upravuje pro řízení před Ústavním 

soudem advokátní přímus, každý účastník, včetně účastníků 

vedlejších, tedy musí být v řízení zastoupen advokátem, a to 

zejména zhledem k právně komplikované materii právních otázek 

řešených v tomto řízení.113 Důraz je zde tak především kladen 

jednak na erudici advokáta v obecném právu, ale i na jeho 

přiměřené znalosti a orientaci v otázkách ústavního soudnictví 

a judikátů Ústavního soudu. Jedině splnění těchto podmínek 

může klientovi zaručit alespoň určitou naději při řízení o 

jeho ústavní stížnosti. 

Zastoupení účastníka v řízení před Ústavním soudem má 

rovněž svá specifika, k nimž existuje rozsáhlá literatura114, 

její konkrétní výklad však není předmětem této práce.  

 

 

 

2. Povinnost advokáta chránit a prosazovat práva a oprávněné 

zájmy svého klienta a řídit se jeho pokyny 

 

 Tato základní povinnost všech advokátů ve vztahu k jejich 

klientům je stanovena ustanovením § 16 odst. 1 zákona o 

advokacii a dále je podrobněji konkretizována v ustanovení čl. 

6 Etického kodexu a v ustanovení čl. 2.7. Evropského kodexu. 

Prvotní povinnost advokáta, od které se jeho další povinnosti 

odvíjejí, je v Etickém kodexu specifikována tak, že oprávněné 

zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i 

ohledy na ostatní příslušníky advokátského stavu, což může 

                                                 
113 Srov. ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu 
114 K tomu např. blíže Ševčík, V.: Advokát jako zástupce účastníka v řízení o ústavní stížnosti, Bulletin 
advokacie, 2001, č. 8 
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v obecné rovině vystihovat latinské přísloví - "Dura lex sed 

lex".115 (Tvrdý zákon ale zákon.) Vlastní advokátovy zájmy zde 

budou především zájmy ekonomické, podnikatelské, právní i 

osobní116. Důraz je ale i kladen na nezávislost advokáta při 

hájení zájmů klienta na jakýchkoliv vnějších vlivech. Klient 

tak získává k obraně svých práv osobu právně erudovanou, ale i 

osobu nezávislou na vnějších i vnitřních vlivech, a to po 

stránce finanční, právní i morální. Obrazně je možno říci, že 

advokát je při řešení určité právní věci závislý jen na 

klientovi a jeho pokynech a zájem klienta je tak pro advokáta 

jedinou věcí cui bono. Pochopitelně je toto tvrzení poněkud 

zjednodušující, a to zejména v tom, že advokát se při své 

činnosti musí pohybovat v mezích právních a stavovských 

předpisů, které tak vytvářejí mantinel advokátní činnosti.  

 "Jednou z povinností advokáta je postupovat tak, aby byly 

oprávněné zájmy klienta řádným způsobem chráněny a 

prosazovány, k čemuž je advokát povinen využívat důsledně 

všechny zákonné prostředky, které mohou sloužit zájmům klienta 

v právní záležitosti, jež je předmětem smlouvy mezi advokátem 

a klientem o poskytnutí právní služby, tj. jak prostředky 

procesněprávní povahy, tak povahy hmotněprávní, pokud není 

výslovně sjednáno, že se smlouva mezi advokátem a klientem 

vztahuje pouze na některé konkrétně vymezené úkony, nebo je 

tato povinnost vyloučena pozdějším výslovným pokynem klienta." 

117 

 Nelze si nepovšimnout, že vázanost advokáta založená 

ustanovením § 16 odst. 1 zákona o advokacii je postavena na 

vyšším principu, než je vázanost právem118, a to na principu 

vázanosti zákonem a - nebo - stavovským předpisem. Tato 

                                                 
115 Ulpianus, Digesta 40,9,12,1 
116 K tomu např. blíže Čermák, K.: Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky - 
Komentář, Bulletin advokacie, 1996, zvl.č. 11 
117 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 2679/2006, ze dne 10.1.2007 
118 Srov. §3 odst. 1 zákona o advokacii 
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zákonná formulace může v důsledku znamenat, že advokát je 

obdobně jako soudce oprávněn posoudit soulad podzákonné normy 

se zákonem a řídit se pokyny klienta jen pokud jsou v souladu 

se zákonem119. 

Zákon například stanoví, že pokyny klienta, které jsou s 

těmito předpisy v rozporu, není advokát vázán a musí o tom 

svého klienta přiměřeně poučit. Jinou povahu má takzvaná 

nevhodnost pokynů klienta. Pokud advokát nabude dojmu, že 

pokyny jeho klienta jsou nevhodné, měl by ho na tuto 

nevhodnost upozornit. Pokud si však klient bude dále trvat "na 

svém", bude muset advokát takový pokyn uskutečnit. Toto je 

jasným projevem určujícího postavení klienta ve vztahu advokát 

a klient a důkaz nadřazení zájmů klienta nad zájmy advokáta120.  

K tomu mi dovolte jeden krátký citát z kárné praxe České 

advokátní komory: 

"Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže při 

sepisu smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek se 

dopustí chyb, které navíc na výzvu katastrálního úřadu včas 

neodstraní, a navíc s klientem nekomunikuje."121 

Dále je tímto projevem například také výslovný zákaz pro 

advokáta, aby bez souhlasu klienta ověřoval pravdivost nebo 

úplnost skutkových informací poskytnutých klientem. To 

znamená, že pochybnosti o údajích od klienta nemůže advokát 

podrobit vlastnímu zjišťování (například dotazem u svědků či 

jiných osob). Na druhou stranu bude vinou klienta, pokud se 

advokát na základě této "nakázané slepé důvěry v klienta" vydá 

při řešení případu směrem, který se ukáže být špatný 

(například v důsledku nepravdivého alibi sděleného advokátovi 

obviněným klientem bude iniciován výslech svědků, kteří v 

                                                 
119 K tomu blíže Lisse, L.: Několik poznámek k ust. § 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a k některým 
ustanovením souvisejícím, Bulletin advokacie, 2006,  č. 11-12 
120 K tomu blíže Rubeš, J.: O některých etických zásadách každodenní práce soudce a advokáta, Bulletin 
advokacie, 2003, č. 11-12 
121 Srov. kárný příkaz kárné komise České advokátní komory ze dne 19. 6. 2008, K 14/2008 
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konečném důsledku pouze přispějí k odsouzení tohoto klienta). 

Tento zákaz ověřování informací se pochopitelně nevztahuje na 

právní informace, neboť jejich získání a zpracování je 

primárním cílem advokáta a ten tedy není vázán právním 

posouzením případu ze strany klienta, byť mnohdy klient 

přichází k advokátovi s již vyhraněným názorem na vhodný 

postup ve věci. Zde je samozřejmě nejlepším řešením vzájemná 

diskuse (případně spojená s vysvětlením právního pozadí 

případu ze strany advokáta), která by měla v ideálním případě 

vyústit ve společný náhled na právní stránku případu; někdy 

však je výsledkem těchto debat i ukončení vzájemné spolupráce. 

  Advokát při prosazování práv a zájmů klienta musí jednat 

svědomitě a čestně a volit a užívat všechny dostupné právní 

prostředky, jinými slovy poskytovat právní služby dle zásady 

de lege artis122. Konkrétní způsob jednání advokáta (slovní a 

písemný projev a jeho kultura) je pochopitelně na něm. 

Například by měl klienta upozornit na pravděpodobnou 

beznadějnost eventuálního právního sporu, případně jeho 

pokračování (řízení o odvolání či dovolání apod.), a tím také 

samozřejmě naplnit povinnost upřednostnit zájmy klienta nad 

zájmy svými, v tomto případě ekonomickými.  Klient často 

preferuje dosti vyhraněný přístup k ostatním zúčastněným 

osobám, který nejenže by mohl být kontraproduktivní, ale pokud 

by se takto choval i sám advokát, snižovalo by toto jednání i 

důstojnost advokátního stavu v očích veřejnosti, která je již 

tak v tomto pohledu sama o sobě dosti podlomena. Z takového 

důvodu je advokátům uložena povinnost jednat poctivě, čestně a 

slušně a jejich projev při výkonu advokacie musí být věcný, 

střízlivý a nikoli vědomě nepravdivý - nesmí snižovat 

důstojnost advokátního stavu; advokát je rovněž i povinen 

                                                 
122 Tento termín je vypůjčen z oblasti medicíny, ale v právní praxi se nezřídka používá k označení právního 
postupu v souladu s právem; dle častého názoru je i tento postup exoneračním důvodem v případě následné 
odpovědnosti advokáta za škodu 
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dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže123. 

Dle jednoho zajímavého případu z kárné praxe je například 

závažným porušením takových povinností advokáta, pokud před 

svým jménem používá neoprávněně akademický titul124.  

Pokud se však vrátíme k zákazu vědomě nepravdivých projevů 

advokáta, tak ten se zase může dostat v praxi do kolize s 

doporučovanou otevřeností klienta vůči advokátovi. Tento 

konflikt je vyostřen pravidlem dle ustanovení čl. 17 odst. 2 

Etického kodexu, že advokát nesmí v žádném řízení (soudním či 

jiném) uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou 

nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz klienta. Neboli, 

sice je správné, aby advokát o případu věděl všechny údaje v 

plném rozsahu, ovšem pokud ví, že věrohodná osoba, která má 

dosvědčit obžalovanému jeho alibi, lže, nesmí advokát 

navrhnout její výslech, což však může v konečném souhrnu 

paradoxně přispět k vynesení odsuzujícího rozsudku. Pokud o 

nepravdivosti alibi informován nebude a výslech navrhne, nelze 

vyloučit, že klient bude osvobozen. Z tohoto pohledu se nelze 

divit, že klient velmi často váhá se sdělením citlivých údajů 

svému advokátovi a že advokát je velmi často postaven před 

volbu upřednostnit imperativ ochrany práv a oprávněných zájmů 

klienta před jeho stavovskými povinnostmi. V tomto ohledu dále 

advokát například nesmí činit v zastoupení klienta právní 

úkony ještě předtím, než tento klient vypoví plnou moc svému 

dřívějšímu zástupci, jinak by tento postup byl rovněž 

porušením Pravidel profesionální etiky a tedy i jeho 

stavovských povinností125. Mezi porušení pravidel profesionální 

etiky dále patří zejména, pokud advokát nereaguje na žádosti 

nového advokáta svého bývalého klienta o podání informace o 

                                                 
123 Srov. § 17 zákona o advokacii  
124 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 75/03 
125 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 24/99 
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průběhu dosavadního zastoupení126, osočování jiného advokáta 

bez konkrétních a prokazatelných poznatků, i kdyby k takovému 

jednání dal příkaz sám klient127, nebo urážlivé výroky na 

adresu protistrany, i kdyby byl advokát o jejich pravdivosti 

vnitřně přesvědčen128, a rovněž tak urážlivé výroky o soudním 

rozhodnutí.  Stejně tak je porušení stavovské etiky, pokud 

advokát nepředloží soudu plnou moc a tím způsobí, že není 

vyrozuměn o jednáních, na které se v důsledku toho 

nedostavuje.129 

 Mezi další stavovské povinnosti advokáta ke klientovi 

patří například již výše zmiňovaná povinnost soudem 

ustanoveného či Českou advokátní komorou určeného advokáta 

jednat se stejnou svědomitostí a odbornou péčí ke klientovi, 

kterému byl ustanoven či určen, jako k ostatním klientům, 

jejichž práva a zájmy hájí na základě smlouvy o poskytování 

právní pomoci130. Další s tím související etickou povinností 

advokáta je povinnost odmítnout poskytování právních služeb ve 

věci, v níž nemá dostatečné zkušenosti nebo speciální 

znalosti, o tomto ostatně bylo již pojednáno rovněž výše.   

 

 

3. Informační povinnost advokáta a právo klienta na informace 

 

 Informační povinnost advokátů je upravena v ustanoveních 

čl. 9 Etického kodexu. Vzhledem k fiduciární povaze vztahu je 

advokát povinen podat klientovi informace již na začátku 

poskytování právních služeb. Zejména by měl učinit právní 

rozbor klientovy situace a sdělit mu přibližné náklady právní 

pomoci v dané věci. Rovněž dojde-li k přesvědčení, že případný 

                                                 
126 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 3/98 
127 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 21/98 
128 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 10/98 
129 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 42/06 
130 Srov. čl. 6 odst. 2 "Etického kodexu" 
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soudní spor nemá reálnou šanci na úspěch, musí o tom klienta 

informovat, třebaže tím utrpí advokát ekonomickou škodu - 

ztratí svůj nárok na odměnu. O upřednostňování zájmů klienta 

před zájmy vlastními bylo ostatně již pojednáno výše v 

předchozím bodu této práce. V průběhu poskytování právní 

pomoci je třeba, aby klient dělal příslušná rozhodnutí a dával 

advokátovi příslušné pokyny. Advokát je tedy z tohoto důvodu 

povinen informovat klienta ohledně právního postupu v dané 

věci, podávat mu potřebná vysvětlení a konzultovat s ním 

podstatné skutečnosti relevantní pro další postup. Ohledně 

informací, které mají být klientovi podány, platí, že advokát 

je povinen klientovi podávat veškeré informace týkající se 

jeho věci, nikoli pouze informace, které si sám klient vyžádá. 

 "Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže 

neinformuje řádně klienta, dokonce přes jeho opakované 

žádosti, o stavu jeho věci a jestliže po ukončení zastupování 

nevyhoví písemným žádostem advokáta, který zastupování 

bývalého klienta převzal, o vydání dokladů."131  

Klient musí být rovněž advokátem obeznámen s obsahem všech 

relevantních rozhodnutí, která byla advokátovi, jako právnímu 

zástupci klienta, doručena a advokát také musí v nepřítomnosti 

klienta u soudního jednání tohoto informovat o jeho průběhu. 

Bylo by tak závažným porušením povinností advokáta, pokud by 

svého klienta, byť by ho aktivně obhajoval, neinformoval a 

nenavázal s ním spojení.132   

 Velký význam bude mít informační povinnost advokáta 

zejména v případě, pokud se jedná o advokáta s procesní plnou 

mocí. Takovému advokátovi, a to v některých případech pouze 

jemu, jsou v občanském soudním řízení doručovány písemnosti.133 

Advokát zde bude odpovídat i za včasnost podané informace, 

                                                 
131  Kárný příkaz kárného senátu kárné komise Komory č. 46/07 
132  K tomu srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 97/05 
133  Srov. ustanovení § 50b občanského soudního řádu 
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například kvůli lhůtám, ve kterých je možno podat odvolání či 

jiný opravný prostředek; klient musí mít dost času na zvážení 

svých pokynů tak, aby neztratil kontrolu nad procesem, v 

opačném případě by se dle kárné praxe jednalo o závažné 

porušení povinností advokáta134 vůči jeho klientovi. Advokátovi 

je rovněž uložena povinnost jednat čestně a svědomitě, a tak i 

informace podávané klientovi musí být přesné, úplné a zejména 

pravdivé. Dále například advokát musí svému klientovi umožnit 

účast při jednání s protistranou, jelikož v opačném případě by 

se eo ipso dopustil kárného provinění135.   

 Opakem informační povinnosti advokáta je jeho právo na to, 

aby byl svým klientem informován pravdivě a zcela. Jak bylo 

popsáno výše, advokát nesmí zkoumat pravdivost informací svého 

klienta, nicméně pokud by se ukázalo, že tyto informace jsou 

skutečně nepravdivé, tak by to s největší pravděpodobností 

narušilo vzájemnou důvěru obou stran. V takovém případě by 

mohlo dojít k výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb z 

důvodu narušené důvěry či nedostatečné klientovy součinnosti. 

Informační povinnost a pravdivé a úplné sdělování informací 

navzájem tak tvoří jeden ze základních stavebních kamenů 

právního vztahu advokáta a klienta založeného na vzájemné 

důvěře. 

 

 

4. Povinnost mlčenlivosti 

 

Na začátku mi prosím, pro dle mého názoru vysokou 

důležitost této problematiky, dovolte citovat Turínskou chartu 

o výkonu advokátní profese: 

 "Privilegium vztahu advokát a klient. Advokát má právo..., 

aby privilegium vztahu advokát-klient bylo všeobecně uznáváno 

                                                 
134  K tomu srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 40/97 
135  K tomu srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 403/98 
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a dodržováno, a to jak před zákonem, tak i před úřady. Toto 

privilegium je principem, který byl vyvinut, aby se v rámci 

právního státu stal pevnou základnou vztahu mezi advokátem a 

jeho klientem zaručující ochranu občanských práv. Advokát je 

povinen se všemi informacemi a skutečnostmi, o nichž se dozví 

při zastupování klienta, zacházet jako s důvěrnými." 

 "Žádná oznamovací povinnost. Advokáti by neměli být nuceni 

k oznamování informací, které se dovědí při výkonu své 

profese. Pokud se advokát dozví o činnosti, která by mohla 

ohrozit lidský život, je povinen vyvinout maximální úsilí k 

záchraně tohoto života, což je povoleno i v rámci 

privilegovaného vztahu advokát-klient. Pokud je advokát 

seznámen s trestnou nebo nezákonnou aktivitou, musí samozřejmě 

odmítnout jakkoli se takové činnosti účastnit. V takovém 

případě by se však na advokáta neměla vztahovat oznamovací 

povinnost, nýbrž jen povinnost od takové záležitosti 

odstoupit, jakmile pojme podezření, že činnost, o níž je 

informován, může zahrnovat nezákonné jednání, a že klient v 

takové činnosti stále pokračuje." 

 Povinnost mlčenlivosti advokáta a tedy i základní pilíř 

advokacie se dá charakterizovat s trochou nadsázky jako časově 

neomezené "zpovědní tajemství advokáta". Tato povinnost, ve 

své podstatě i výsada advokátů, a její zákonné zakotvení 

významně posiluje svazek klienta s jeho advokátem zejména v 

tom, že klient může oprávněně požadovat, aby jakkoli citlivé 

informace sdělené advokátovi nebyly dále šířeny mezi třetí 

osoby nebo dokonce použity proti klientovi samému136. Porušení 

povinnosti mlčenlivosti je jedním z nejzávažnějších porušení 

povinností advokáta a je třeba ji dodržet i ve vztahu k jinému 

advokátovi137. Advokát je tedy povinen zachovávat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, tedy nejenom právních, o kterých se 

                                                 
136 Srov. čl. 2.3 Evropského kodexu 
137 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č.4/98 
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dozvěděl od klienta, jeho rodiny, známých či z jakýchkoli 

jiných zdrojů138 a které souvisejí s poskytováním právních 

služeb klientovi139. Tato povinnost trvá i v případě vyškrtnutí 

advokáta ze seznamu advokátů. Advokát je dokonce povinen 

zachovat mlčenlivost i v případě, že se cítí osobně ohrožen a 

to i ohledně údajů, které jsou zjistitelné i jiným způsobem140.  

Některé otazníky ohledně povinnosti mlčenlivosti v kontextu 

současného technologického a informačního rozvoje přicházejí 

eo ipso do úvahy při používání elektronických komunikačních 

prostředků a mobilních telefonů. Po právní stránce by se s 

ohledem na příslušná ustanovení trestního zákona a zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále také jen 

„ZoEK“), ve znění pozdějších předpisů, nic měnit nemělo; 

faktická ochrana informací sdělovaných tímto způsobem je ale 

problematičtější.141 

Význam této advokátovy povinnosti mlčenlivosti vyniká 

zejména v případech, kdy orgány veřejné moci projednávají 

aktivity klienta s cílem ho negativně postihnout a mají při 

tomto postupu právo obecně požadovat široký okruh informací. 

Orgány veřejné moci kontaktovaná osoba má pak povinnost jimi 

požadované informace sdělit, jinak se sama vystavuje nebezpečí 

právního postihu. V obecné rovině existují jisté výjimky, 

které jsou však v praxi značně omezené. Naproti tomu advokátní 

povinnost mlčenlivosti a povinnost neodpovídat tak na všetečné 

otázky veřejných institucí je koncipována dosti široce, nikoli 

ale bezbřeze. Právě ony meze povinnosti mlčenlivosti je 

důležité znát, protože na rozdíl od samotné povinnosti nejsou 

mezi laickou, tedy i klientskou veřejností tolik známé. 

                                                 
138 K tomu blíže Zachová, M.: Povinnost mlčenlivosti (nejen) advokáta, Bulletin advokacie, 2001, č. 4 
139 K tomu srov.  např. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 12/04 
140 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 4/99 
141 K tomu blíže Smejkal, V.: Povinnost mlčenlivosti advokáta a elektronická komunikace, Bulletin advokacie, 
2007, č. 10 



 89

Advokát tak není vázán mlčenlivostí především v těchto 

případech: 

 

a) zproštění této povinnosti svým klientem 

 Klient sám v tomto případě projeví vůli určité informace 

nadále nechránit. Pokud by však s přihlédnutím k okolnostem 

bylo zřejmé, že klient advokáta zprostil povinnosti 

mlčenlivosti pod nátlakem nebo v tísni, bude tato povinnost eo 

ipso platit i nadále. Například když policie obešle advokáta s 

výzvou ke sdělení určitých informací a připojí formulářový 

souhlas obviněného klienta, je zde povinností advokáta vyžádat 

si jeho souhlas přímo a písemně, jelikož pochybnosti o 

svobodném rozhodnutí klienta jsou nasnadě. Nutno tedy shrnout, 

že pouze klient, či po jeho smrti nebo zániku právní nástupce, 

může advokáta zprostit povinnosti mlčenlivosti. Zproštění musí 

být písemné142 a adresované advokátovi, či v řízení před soudem 

nadiktováno ústně do protokolu. Pokud by byl tento projev vůle 

adresovaný třetím osobám, byl by zřejmě neúčinný a povinnost 

mlčenlivosti by ipso iure stále trvala143. V případě, že má 

klient více právních nástupců, bude nutné ke zproštění obdržet 

souhlasný projev všech těchto právních nástupců klienta v 

písemné formě.  

 

b) sdělení informací spolupracující osobě 

 Advokát není vázán povinností mlčenlivosti vůči osobám, 

které pověřuje učiněním jednotlivých úkonů. Bude se jednat 

zejména o spolupracující advokáty, advokátní koncipienty, 

zaměstnance advokáta ale i jiné osoby, které se podílejí na 

poskytování právních služeb. Tyto osoby jsou samozřejmě rovněž 

                                                 
142 Pozn.:  písemná forma zproštění byla zavedena poslední novelou zákona o advokacii v roce 2006; do té doby 
byl účinný i ústní projev zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti, ovšem z důvodu neprůkaznosti takového 
zproštění je nutná dle současného znění, s výjimkou soudního řízení, pouze forma písemná 
143 K tomu např. Mandák, V.: Je projev zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta, adresovaný třetí osobě, 
účinný?, Bulletin advokacie, 1998, č. 10 
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vázány povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako advokát 

samotný a tento advokát je povinen tyto osoby o tomto 

poučit.144  

 

c) spor advokáta s klientem před soudem nebo jiným orgánem 

 V těchto případech se zejména jedná o tzv. palmární spory, 

tedy spory o zaplacení odměny advokáta. Pokud by advokát 

nemohl vylíčit všechny rozhodné skutečnosti, nemohl by být ani 

ve sporu úspěšný. V řízeních je však advokát povinen uveřejnit 

pouze nejnutnější informace o klientovi a jeho právním 

případu. Podobně je tomu tak v řízení před orgány České 

advokátní komory. 

 

d) povinnosti uložené zákonem č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

 V tomto případě se povinnost omezuje toliko na stanovení a 

vymožení daní a poplatků. Ohledně povahy věci, ve které 

advokát klienta obhajoval nebo zastupoval, platí povinnost 

mlčenlivosti nadále. 

 

e) exekuční řízení 

 V případě řízení vedeného tzv. soukromými exekutory je na 

základě jejich písemné žádosti advokát povinen sdělit údaje o 

klientovi, proti němuž je vedena exekuce, tedy o jeho účtech, 

věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech145. Ovšem v 

tomto specifickém případě se jedna pouze o majetek, který 

advokát pro svého klienta spravuje, nikoli o veškerý majetek 

klienta, o němž může být advokát informován. Dle názorů z 

právní praxe je exekuční řád ve vztahu lex specialis k zákonu 

                                                 
144 Srov. ustanovení čl. 14 odst. 2 Etického kodexu 
145 Srov. ustanovení § 33 odst. 4 zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech, v platném znění (dále jen 
"exekuční řád") 
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o advokacii, a tudíž advokát není v tomto případě v daném 

rozsahu povinností mlčenlivosti vázán146.   

 

f) překažení trestného činu 

 Český trestní zákoník stanovuje v ustanovení § 167 závažné 

trestné činy, ohledně kterých je každému včetně advokátů 

uložena povinnost překazit jejich spáchání či dokončení. 

Rovněž tedy i advokát je povinen zasáhnout jednáním v 

neprospěch svého klienta za situace, kdy je tímto jeho 

jednáním možné zabránit trestnému činu a tím i újmě tímto 

činem způsobené. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že na 

advokáta se ale nevztahuje povinnost oznamovat trestné činy 

dle ustanovení § 168 trestního zákona147. 

 

g) praní špinavých peněz 

 V případě boje proti praní špinavých peněz se jedná o 

poměrně nové a velice kontroverzní prolomení povinnosti 

mlčenlivosti advokáta, které je v rámci evropské politické 

reprezentace prosazováno do právních řádů jednotlivých 

členských států jako nezbytný prostředek boje proti 

organizovanému zločinu a terorismu. Nicméně je ale rovněž 

velmi často kritizováno evropskými advokátními organizacemi 

jako nepřípustné obětování důvěry klienta na oltář veřejného 

zájmu. V tomto ohledu to ale vypadá, že současná společnost 

dává spíše přednost bezpečí před svobodou a dá se i 

konstatovat, že reálně hrozí nebezpečí, že advokacie přijde 

pod pláštěm boje proti terorismu o své základní privilegium, 

tedy o princip zachování profesního tajemství.148 Základním 

právním předpisem v dané oblasti je zákon č. 61/1996 Sb., o 

                                                 
146 Např.  Smolík, P.: Advokát versus exekutor - ochrana zájmů klientů versus exekuce, Bulletin advokacie, 
2002, č. 4 
147 Srov. ustanovení § 168 odst. 3 trestního zákona 
148 K tomu blíže Herczeg, J.: Svobodná volba obhájce a její omezení zákony proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti, Bulletin advokacie, 2004, č. 9 
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některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti, jehož ustanovení vycházejí ze Směrnice Evropské unie 

o zamezení využívání finančních systémů k praní peněz      

(91/308/EHS, která byla novelizována směrnicí 2001/97/ES). 

Hlavním účelem směrnice bylo uvalit určité povinnosti na 

finanční instituce a vybrané profese včetně advokacie. K tomu 

je záhodno citovat Vysvětlující zprávu: 

 "Úsilí Komise směřuje k tomu, aby i tato profese byla 

zapojena do boje proti praní špinavých peněz. Zároveň je však 

nutno zachovat zvláštní roli, kterou advokacie ve společnosti 

hraje..." 

 Logickým cílem tuzemského zákona je na základě této 

Směrnice postihovat jakákoli jednání, která se snaží docílit, 

aby s majetkem nabytým z trestné činnosti bylo nakládáno jako 

s majetkem nabytým v souladu se zákonem. Advokát musí vždy 

svého klienta poučit, tedy musí klienta informovat obecně a 

preventivně. Nicméně zjistí-li a oznámí podezřelý obchod ve 

smyslu tohoto zákona, nesmí již klienta o tomto svém počinu 

informovat. Informaci o podezřelém obchodu je advokát povinen 

do dvou kalendářních dnů sdělit České advokátní komoře, která 

v rámci povinnosti mlčenlivosti svých funkcionářů též zváží, 

zda se jedná o podezřelý obchod, a pokud se ztotožní s názorem 

advokáta, předá údaje ministerstvu financí do pěti 

kalendářních dnů. V případě nebezpečí z prodlení je advokát 

povinen informovat přímo ministerstvo. Závěrem je nutno 

doplnit, že advokát nepodléhá tomuto zákonu a tedy ani jeho 

mlčenlivost není prolomena v případě informací, které advokát 

získá od svého klienta v průběhu zastupování v soudním řízení, 

ovšem pouze za předpokladu, že si není vědom, že účelem jeho 

právních porad je legalizace výnosů z trestné činnosti nebo 

financování teroristických aktivit, tzn. že v případě pouhého 

podezření advokáta v průběhu soudního řízení platí nadále 

povinnost mlčenlivosti. 
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 Otázkou profesního tajemství se zabývají všechny 

nadnárodní profesní předpisy. Například Evropský kodex v 

ustanovení čl. 2.3 stanoví: 

 "2.3.1 Pro funkci advokáta je nezbytné, aby mu klient 

sdělil informace, které by nesdělil nikomu jinému, i další 

informace na základě vzájemné důvěry. Důvěra nemůže vzniknout, 

pokud není zajištěno důvěrné zacházení s informacemi. Proto je 

důvěrné zacházení s informacemi prvořadým a základním právem a 

zároveň povinností advokáta. 

 Advokátova povinnost dodržovat princip důvěrného zacházení 

s informacemi je jak v zájmu výkonu spravedlnosti, tak i v 

zájmu klientů. Proto má tento princip nárok na zvláštní 

ochranu ze strany Státu. 

 2.3.2 Advokát je povinen dodržovat princip důvěrného 

zacházení s informacemi ve vztahu ke všem informacím, které 

získá při výkonu své profesní činnosti..." 

 Princip důvěrného nakládání s informacemi je v evropském 

kontextu považován tedy za prvořadé a základní právo i 

povinnost každého advokáta; toto pojetí je však v současnosti 

ohroženo a spolu s tím jsou i nasnadě změny profesních hodnot. 

Předpisy platné v Evropské unii totiž udělaly z advokátů 

jakési hlídače, neboť na ně uvalily povinnost oznamovat 

jakékoliv podezření na praní špinavých peněz. V této 

souvislosti je však nutné i připustit, že rostoucí možnost 

pachatelů trestných činů v oblasti akumulace a legitimizace 

zisků z trestné činnosti může podkopávat demokratické 

instituce a podrážet ekonomiku. I proto jsou veškeré programy 

boje proti praní špinavých peněz více než jen pouhým nástrojem 

orgánů činných v trestním řízení.149 Tyto programy jsou také 

jedním ze základních prvků ochrany demokratických institucí a 

ekonomické svobody. V této návaznosti vznikl na Summitu G7 v 

                                                 
149 K tomu blíže např. Nykodým, J.: Praní špinavých peněz a povinnost mlčenlivosti, Bulletin advokacie, 1999,  
č. 2 
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roce 1989 Finanční akční výbor proti praní špinavých peněz 

(dále jen "FATH"), který připravuje různá doporučení, a ta 

jsou ratifikována jednotlivými státy. Význam FATH je daný i 

tím, že je složen ze zástupců států G-7, zástupců Evropské 

Komise a zástupců dalších 8 zemí. Dále je třeba zmínit 

například iniciativu "Gatekeeper", která vznikla na základě 

komuniké vydaného ministry financí zemí G-8 na summitu v 

Moskvě v roce 1999. Iniciativa Gatekeeper (strážce bran) je 

zaměřena na opatření, která by měli v rámci finančních a 

obchodních transakcí advokáti a další příslušníci 

"zranitelných" profesí používat, aby bylo možné zabránit praní 

špinavých peněz a financování teroristických aktivit.  

 Nyní tedy s ohledem na novou úlohu advokáta jako "strážce 

bran"150 vyvstává reálná obava, že společensky cenná služba 

spočívající v poskytování právního poradenství, tak aby 

klienti mohli svou pozici sladit se zákonem, nemůže být účinně 

vykonávána, neboť klienti budou mít strach informovat advokáta 

o své činnosti, jelikož budou mít obavy z toho, že by o tom 

mohl informovat státní orgány. Princip důvěrného zacházení s 

informacemi je však nezbytný pro zachování samotné podstaty 

vztahu mezi advokátem a klientem, a tak nové oznamovací 

povinnosti vyvolávají v zástupcích advokátní profese značné a 

oprávněné obavy. Zde je nutno apriori zdůraznit, že advokáti 

jsou poradci a obhájci, nikoli kontroloři a oznamovací 

povinnost může narušit jejich nezávislost. Finanční instituce, 

na které se primárně oznamovací povinnost vztahuje, mají navíc 

zkušenosti a prostředky potřebné k prověřování klientů; 

advokáti však takové zkušenosti ani prostředky nemají. Pokud 

advokáti začnou plnit oznamovací povinnost, mohou tím zničit 

důvěru a otevřenost, které jsou nezbytným předpokladem pro 

vzájemné vztahy advokátů a jejich klientů. Funkcí advokáta je 

poskytovat právní poradenství a hájit své klienty, nikoli je 
                                                 
150 Pojem převzat z iniciativy Gatekeeper 
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kontrolovat, udávat nebo "střežit brány" do systému. 

Vyšetřování a represe jsou úkolem jiných institucí a nikoli 

advokátní profese.151 Pokud zákonodárce vybízí občany, aby 

advokátům sdělovali veškeré relevantní informace o svém 

případu, jelikož tato otevřenost je nutná pro zajištění 

řádného výkonu práva a spravedlnosti, není od věci si položit 

otázku, zda stejný zákonodárce může nutit advokáty k tomu, aby 

svěřené informace prozrazovali státním úřadům. V případě, že 

se tyto obavy naplní a princip důvěrného zacházení s 

informacemi bude oslaben, dojde tím ke zředění jednoho ze 

základních principů výkonu práva, a tak bude oslabena nejen 

advokátní profese, ale i sama spravedlnost, což může vést až k 

porušení základního lidského práva na právní pomoc a řádnou 

obhajobu.    

 

h) domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor, prohlídky 

a jiné kontroly 

 V případě, kdy se koná domovní prohlídka nebo prohlídka 

jiných prostor na místech, kde poskytuje advokát své právní 

služby a kde by tedy mohly být listiny s informacemi, na něž 

se vztahuje advokátní povinnost mlčenlivosti, je advokát 

povinen o tom orgán provádějící prohlídku informovat a tento 

orgán je poté povinen k takové prohlídce přibrat zástupce 

České advokátní komory, který bude ustanoven dle podmínek 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2006 

Věstníku, kterým se stanoví postup při určování zástupce České 

advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol, a ten 

případně udělí orgánu souhlas se s takovými informacemi 

seznámit, popřípadě poskytne advokátovi souhlas takové 

informace orgánu předložit152. V případě neudělení souhlasu 

                                                 
151 K tomu blíže Mullerat, R.: Advokacie - na rozcestí mezi uchováním důvěry klientů a úlohou strážce bran a 
informátora, Bulletin advokacie, 2003, č. 6-7 
152 Srov. ustanovení čl. 17a Etického kodexu 
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mohou být listiny uschovány Českou advokátní komorou a orgán 

provádějící prohlídku musí požádat soud o nahrazení takového 

souhlasu153. Tento postup se využije zejména v trestním řízení, 

ale i v řízení daňovém a celním154. Cílem takového postupu je 

zaručení ochrany informací, na které se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti, i před státní mocí a stanovit určitý dozor oránu 

stavovské samosprávy, i když se objevují i názory o tom, že 

zákonné zavedení vlivu České advokátní komory při zprošťování 

advokáta jeho povinnosti mlčenlivosti byla spíše reformatio in 

peius.   

 

 

5. Zákaz střetu zájmů 

 

 Další velice významnou a v poslední době rovněž často 

diskutovanou povinností advokáta je povinnost vyvarovat se 

střetu zájmů a tím i zaručit svému klientovi opravdu nezávislé 

zastoupení155. Dle kárné praxe je střet zájmů závažným 

porušením povinností advokáta a toto porušení nastává již 

aktem převzetí právního zastoupení klienta, jehož zájmy jsou v 

rozporu se zájmy klienta, kterého tentýž advokát zastupoval v 

minulosti156. Zákon o advokacii ani stavovské předpisy totiž 

nerozlišují ani nespecifikují, zda v rámci střetu zájmů byl 

nebo nebyl přímo poškozen zájem klienta ve prospěch jiného 

klienta, nýbrž klíčovou a podstatnou skutečností je, že již k 

možnému střetu zájmů došlo. Střet zájmů a jeho potlačení je 

prioritou i na evropské úrovni a zabývá se jím například 

Evropský kodex, který v ustanovení čl. 3.2.1 stanoví, že: 

                                                 
153 Srov. ustanovení § 200j až 200m občanského soudního řádu 
154 Srov. ustanovení § 85b trestního řádu, § 16 odst. 9 až 11 zákona o správě daní a poplatků či § 127 odst. 15   
až 17 celního zákona 
155 K tomu např. blíže Vysvětlující zpráva Evropského kodexu 
156 K tomu např. srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č.: 192/99 
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 "Advokát nesmí ve stejné záležitosti poskytovat rady, 

přijmout zastoupení ani jednat jménem dvou a více klientů, 

pokud je mezi těmito klienty nějaký střet zájmů, nebo pokud 

existuje nezanedbatelné nebezpečí vzniku takového střetu 

zájmů." 

 Na základě advokátních předpisů je tedy advokát v rámci 

toho, aby nedošlo ke střetu zájmů, povinen poskytování 

právních služeb odmítnout. První skupina případů je stanovena 

v ustanovení § 19 zákona o advokacii. Zde se jedná souhrnně o 

případy, kdy by hrozila kolize zájmů mezi advokátem, popř. 

jeho blízkými, a jeho klientem či mezi klienty navzájem anebo 

by informace získaná o jiném či bývalém klientovi mohla 

zvýhodnit toho, kdo o právní službu žádá. Z kárné praxe opět 

můžeme uvést případ, kdy se jedná o závažné porušení 

povinností advokáta, pokud přes vysoce pravděpodobnou kolizi 

zájmů převezme zastoupení další osoby v související věci a 

dokonce pak jedná proti zájmům prvého klienta157. Povinnost 

odmítnutí klienta na základě §19 zákona o advokacii je 

podrobně popsáno výše. K tomu nutno ještě doplnit, že advokát 

nemá možnost výběru a posouzení, zda může v takovém případě 

klienta zastupovat či nikoli, zda objektivně existují či jsou 

advokátovi známy informace, jimiž by mohl klienta neoprávněně 

zvýhodnit, nýbrž musí jednat toliko v souladu s těmito 

zákonnými ustanoveními158. 

Podobně je tomu také tak, pokud nastanou situace střetu 

zájmů, kdy je advokát povinen odmítnout poskytnutí právní 

služby na základě §19 odst. 1 zákona o advokacii, až v průběhu 

poskytování právní pomoci. V takovém případě je advokát 

povinen smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět. K 

této situaci dochází v praxi zejména v případě, kdy jeden 

klient toho samého advokáta například začne v rámci trestního 

                                                 
157 K tomu srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č.: 40/97 
158 K tomu např. rozhodnutí městského soudu v Praze, sp.zn. 11Ca 98/2003 
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řízení vypovídat proti klientovi druhému. Pokud by v takovém 

případě neukončil spolupráci s těmito klienty advokát sám, 

rozhodne soud v rámci soudního řízení o vyloučení advokáta i 

bez návrhu. 

 Specifické případy střetu zájmů jsou dále vyjmenovány 

stavovskými předpisy. Jedná se například o situaci, kdy 

advokát sepisuje pro strany smlouvu, ze které později vznikne 

spor159. V takovém případě nesmí advokát v tomto sporu 

poskytnout právní službu žádné ze smluvních stran kromě 

případu, kdy již v době přípravy smlouvy bylo zřejmé, že 

advokát zastupuje pouze jednu ze smluvních stran a druhá 

strana měla příležitost poradit se se svým kvalifikovaným 

právním zástupcem. Obdobně musí advokát odmítnout poskytování 

právních služeb v téže věci více osobám, pokud zjevně hrozí, 

že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich 

zájmech160. O tomto bylo rovněž pojednáno výše.  

Jiné specifické případy střetu zájmů se mohou vyskytnout 

při sjednání odměny advokáta závislé na výsledku věci. 

Společným zájmem advokáta i jeho klienta je sice dosáhnout co 

nejvyšší přisouzené částky, konflikt však vzniká v tom, že 

zatímco právní zástupce požaduje co nejvyšší částku při co 

nejmenší vynaložené práci, klient má zájem na co nejvyšší 

částce bez ohledu na délku procesu, protože právní zástupce 

dostane jako odměnu stále stejný podíl. V situaci, kdy může 

být spor velmi rychle vyrovnán smírně, může být pro advokáta 

výhodnější přistoupit na dohodu než pokračovat v potenciálně 

výnosnějším, ale také mnohem časově náročnějším soudním 

řízení. To je zejména pravděpodobné v situacích, kdy má 

advokát větší množství podobných případů a rychlé vyřešení 

všech je pro něj časově efektivnější než dlouhodobá práce na 

jednom z nich. Klient má samozřejmě možnost rozhodovat o osudu 

                                                 
159 Srov. čl. 7 odst. 1 "Etického kodexu" 
160 Srov. ustanovení čl. 7 odst. 3 "Etického kodexu" 
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svého vlastního případu, nicméně doporučení právního zástupce 

obvykle jeho rozhodnutí výrazně ovlivní. Advokáti mohou využít 

svých znalostí a přesvědčivosti k tomu, aby dosáhli řešení, 

které je výhodné především pro ně. Výrazným újmám na právech 

klienta však v našem systému brání pravidla profesní etiky161 i 

další právní předpisy. Zájem na udržení stabilní klientely 

také brání rozumnému advokátovi v postupu, který by zhoršoval 

jeho profesionální pověst. 

 Zvyšující se poptávka po právních službách v České 

republice tlačí některé právní kanceláře k obcházení 

stavovských norem, tedy k jednání in fraudem legis, a tudíž se 

i zvyšuje množství případů střetu zájmů. V současné době řeší 

nezávislé kontrolní orgány České advokátní komory - kontrolní 

rada a kárná komise čím dále více těchto případů. Ze všech 

kárných řízení tvoří řízení o střetech zájmů zhruba jednu 

pětinu. Důvodem tohoto růstu případů je pravděpodobně 

nenasycenost českého trhu právních služeb a snaha právních 

kanceláří získávat nové klienty, a to i za cenu porušení 

advokátních předpisů. Je však záhodno také upozornit na fakt, 

že v souvislosti s výkonem advokacie se začínají množit 

případy, kdy se jeví účelnější poskytnout právní službu více 

osobám současně, přestože jejich zájmy jsou (nebo mohou být) v 

rozporu; nejsou již vzácností ani případy, kdy strany určitého 

sporu chtějí po advokátovi, aby jim prostřednictvím svých 

služeb v rámci tzv. krizového managementu či mediace pomohl 

spor vyřešit, neboť se jim takovýto postup jeví účelnější než 

se soudit nebo předložit věci rozhodci podle zákona o 

rozhodčím řízení. Takovýto postup advokáta by však byl podle 

stávající právní úpravy v rozporu s ustanovením § 19 odst. 1 

písm. a) zákona o advokacii, neboť advokát je nucen v těchto 

případech poskytnutí právních služeb odmítnout. Je tedy nutné 

se i v tomto ohledu zamyslet nad možnou novelizací zákona o 
                                                 
161 Srov. ustanovení čl. 10 "Etického kodexu" 
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advokacii, která by důsledně a taxativně upravila možnost 

poskytovat právní služby více osobám, jejichž zájmy jsou (nebo 

mohou být) v rozporu. Poslední novela totiž takovou úpravu, ač 

navrhovanou, nepřinesla. 

 

 

6. Substituční právo advokáta 

 

 Právo advokáta nechat se při poskytování právních služeb 

zastoupit je umožněno ipso iure zákonem o advokacii a pravidla 

pro výkon tohoto substitučního oprávnění advokáta jsou 

stanovena ve stavovských předpisech. I v případě, že advokát 

využije svého práva na substituci, však odpovídá klientovi za 

škodu (viz dále), jako by jednotlivé úkony činil on sám. Vůči 

svým substitutům pak advokát může uplatnit regresní nárok na 

náhradu škody podle pracovněprávních či občanskoprávních 

předpisů.162  

Na základě úzkého vztahu mezi klientem a advokátem se dá 

předpokládat, že právní službu bude poskytovat osobně advokát. 

V praxi však mohou nastat situace, kdy toto nebude možné či 

vhodné. Z tohoto důvodu je advokát oprávněn nechat se 

zastoupit jiným advokátem.163 Často se jedná o advokáty v rámci 

jedné advokátní kanceláře, kdy problémy obvykle nevznikají. 

Naopak kamenem úrazu v praxi se často zdá být oprávnění 

advokáta nechat se zastoupit při jednotlivých úkonech 

advokátním koncipientem nebo i jiným zaměstnancem advokáta.164 

Činnost jiného zaměstnance advokáta, například sekretářky, se 

ale v drtivé většině případů omezuje na administrativní úkony 

typu nahlížení do spisů nebo přebírání pošty.  

                                                 
162 K tomu např. srov. ustanovení § 250 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
163 Viz ustanovení § 26 odst. 1 zákona o advokacii 
164 Viz ustanovení § 26 odst. 2 zákona o advokacii 
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 Hlavním objektem klientovy nedůvěřivosti se tak často 

stává role advokátního koncipienta v jeho právním případu. 

Advokátním koncipientem je osoba s ukončeným právním 

vzděláním, která se rozhodla stát se advokátem. Za tímto 

účelem vstoupila do pracovního poměru k některému z advokátů s 

tím, že po třech letech právní praxe a složení advokátní 

zkoušky se sama stane advokátem. V mnoha advokátních 

kancelářích převyšuje počet koncipientů počet advokátů a často 

se rozhodující měrou podílí na právní činnosti kanceláře. 

Advokát by však měl, a stále tak zůstává jeho povinností, 

činnost svého koncipienta dozorovat, kontrolovat a řídit. 

Výhodou koncipienta oproti advokátovi je jeho malý časový 

odstup od absolvování právnické fakulty, má tedy často 

rozsáhlejší a aktuálnější přehled o právu a jeho vývojových 

trendech než jeho advokát-zaměstnavatel. Avšak na druhou 

stranu ani tyto silnější teoretické základy a praxí 

neopotřebované nadšení pro právo a spravedlnost nejsou plně 

schopny nahradit dlouholetou zkušenost a znalosti z právní 

praxe.  

Stavovské předpisy expressis verbis konkretizují (resp. 

omezují) působnost koncipientů, když zakazují zastupování 

klientů advokátními koncipienty před soudy Ústavním, 

Nejvyšším, vrchními a krajskými (jestliže ty krajské rozhodují 

v trestní věci jako soud prvního stupně a jedná se tedy o 

trestné činy s vyšší trestní sazbou) a před ústředními orgány 

státní správy. Zastupovat advokáta v ostatních řízeních (tj. 

před okresním soudem, krajským soudem v civilních věcech či ve 

většině správních řízení) může koncipient po absolvování 

určené části právní praxe, která se pohybuje v rozmezí tří až 

dvanácti měsíců165. S ohledem na ustanovení upravující 

                                                 
165 K tomu srov. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku ze dne 8. prosince 1998, 
kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců 
advokáta 
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postavení koncipientů nešlo v poslední době pominout hlasy 

požadující novelizaci zákona o advokacii spočívající v úpravě 

vyškrtnutí advokátního koncipienta ze seznamu advokátních 

koncipientů v návaznosti na složení advokátní zkoušky; v 

souvislosti se vznikem fondu vzdělávání advokátních 

koncipientů (založeného usnesením sněmu podle ustanovení § 43 

písm. c) zákona o advokacii) a povinností advokátů 

zaměstnávajících koncipienty platit pravidelné roční odvody do 

tohoto fondu, vyvstala otázka, zda se odvody platí i za 

advokátní koncipienty, kteří složili advokátní zkoušku. Řešení 

této otázky rovněž vyvolalo polemiku, zda je vhodné, aby zákon 

o advokacii připouštěl tzv. věčné koncipienty, tj. 

koncipienty, kteří již složili advokátní zkoušku, avšak z 

nejrůznějších důvodů setrvávají v pozici advokátního 

koncipienta, a to i dlouhá léta po složení advokátní zkoušky. 

Vzhledem k tomu, že složení advokátní zkoušky je podle 

principu stávající právní úpravy završením teoretické i 

praktické přípravy na výkon advokacie a rovněž vzhledem k 

tomu, že poskytování právních služeb v rámci pracovního poměru 

je již umožněno skrze institut zaměstnaného advokáta, 

stanovila poslední novela zákona o advokacii pravidlo, na 

základě kterého budou advokátní koncipienti vyškrtáváni ze 

seznamu v návaznosti na složení advokátní zkoušky. Dále novela 

stanovila výslovně povinnosti advokátních koncipientů 

zúčastnit se vzdělávacích akcí stanovených stavovským 

předpisem; v právní praxi se (byť ojediněle) vyskytly případy, 

kdy advokátní koncipienti polemizovali s povinným charakterem 

výchovných akcí pořádaných Českou advokátní komorou v rámci 

přípravy advokátních koncipientů na výkon advokacie, a to s 

poukázáním na neexistenci právní normy, která by jim tuto 

povinnost exxpresis verbis stanovila.  

 K realizaci svého substitučního práva může advokát dále 

kupříkladu využít takzvané dohody o substituční spolupráci. Ty 
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jsou uzavírány zpravidla mezi dvěma samostatnými advokáty a 

nesou se v duchu trvalé a vzájemné pomoci mezi těmito. V praxi 

se toto řešení však ukázalo být rovněž nedostatečné, a proto 

byl i poslední novelou zákona o advokacii podrobně upraven 

institut trvale spolupracujícího advokáta tak, jak bylo 

popsáno výše. Potřeba takového zákonného vymezení institutu 

trvale spolupracujícího advokáta vyvstala bezprostředně na 

základě zavedení institutu advokáta zaměstnaného. Tím se totiž 

umožnilo, aby především advokátní obchodní společnosti mohly 

plnit úkoly vyplývající z předmětu jejich podnikání 

prostřednictvím svých zaměstnanců, což do té doby nebylo možné 

– advokacii mohli vykonávat prostřednictvím společnosti toliko 

advokáti, kteří byli jejími společníky, což je praxe zejména u 

kapitálových společností poměrně nestandardní. Zavedením 

možnosti poskytování právních služeb prostřednictvím 

zaměstnaných advokátů se tak advokacie přiblížila (pokud jde o 

možnosti výkonu jednotlivých činností, které podnikání v daném 

oboru zahrnuje) ostatním druhům podnikání. Nicméně i přes tuto 

změnu měli podnikatelé v jiných oborech (tj. podnikatelé s 

jiným předmětem podnikání) další možnosti, jak plnit úkoly 

vyplývající z výkonu příslušného druhu podnikatelské činnosti. 

Jednalo se o využívání tzv. outsourcingu, což je praktika, v 

jejímž rámci svěří podnikatel plnění těch úkolů a činností, 

které nechce vykonávat sám (resp. prostřednictvím svých 

zaměstnanců), jiným subjektům. Musí však jít o činnost, která 

nemá povahu závislé práce, neboť tu lze podle ustanovení § 3 

zákoníku práce vykonávat výlučně v pracovněprávním vztahu. 

Pokud je tedy takováto možnost k dispozici jiným podnikatelům, 

není důvod, proč by neměla být připuštěna i v advokacii. 

Specifická právní úprava trvalé spolupráce mezi advokáty se 

přitom zavedla zejména z toho důvodu, že je na jedné straně 

potřeba zamezit vzniku zastřených pracovních poměrů v 

advokacii (což je jev obecně nepřípustný a nežádoucí) a 
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zároveň je potřeba odlišit přípustnou formu úzké spolupráce 

mezi advokáty na straně druhé. Nejedná se však o zvláštní 

způsob výkonu advokacie, ale o určitou nadstavbu samostatného 

výkonu advokacie, neboť spolupracující advokát bude mít 

(především z daňového hlediska) stále postavení osoby 

samostatně výdělečně činné s maximální svobodou, pokud jde o 

volbu klientů včetně klientely vlastní. 

 Vedle substitučního práva nelze opominout ani substituční 

povinnost advokáta, která vychází z ustanovení §27 odst. 1 

zákona o advokacii. Advokát, jemuž brání ve výkonu advokacie 

jakákoli překážka, je povinen v zájmu svého klienta 

bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce, ustanovit 

svého zástupce z řad advokátů po dohodě s klientem a klienta o 

tomto vyrozumět. V případě, že advokát tuto povinnost nesplní, 

ustanoví jeho zástupce Česká advokátní komora. Pokud se 

ustanovený advokát do jednoho měsíce nedohodne s klientem 

jinak, přecházejí na něj práva a povinnosti ze smlouvy o 

poskytování právních služeb uzavřené s původním advokátem. 

Povinnost původního advokáta k náhradě škody a vydání 

písemností a svěřených majetkových hodnot tím není dotčena. K 

určení nového advokáta Českou advokátní komorou, pokud tato 

neučiní jiná vhodná opatření, dojde rovněž v případě, že 

advokát, který poskytoval klientovi právní služby, byl 

vyškrtnut ze seznamu advokátů. V případě, že zemře advokát 

poskytující právní služby, ustanoví soud na návrh České 

advokátní komory jiného advokáta (s jeho souhlasem) správcem 

té části dědictví, kterou zemřelý advokát používal k výkonu 

advokacie. Veškeré situace popsané v tomto odstavci nastanou 

samozřejmě za předpokladu, že advokát vykonával advokacii 

samostatně. V opačném případě převezme jeho agendu advokát z 

příslušné právní kanceláře.  

 V kontextu se substitučním právem a povinností advokátů 

bylo donedávna v rámci advokátní obce i laické veřejnosti 
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voláno po novele zákona o advokacii, která by řešila otázku 

přechodu práv a povinností ze závazkových vztahů vzniklých na 

základě smlouvy o poskytování právní pomoci v případě, že se 

samostatný advokát stane zaměstnaným advokátem; v souvislosti 

se zavedením možnosti výkonu advokacie v pracovním poměru 

vyvstaly důvodné pochybnosti a otázky, co se děje se závazky, 

které vznikly v době, kdy zaměstnaný advokát poskytoval právní 

služby samostatně. Poslední novela zákona o advokacii proto 

zavedla použití obdobné konstrukce jako v případě určení 

zástupce advokáta a stanovila ze zákona přechod závazků na 

advokátova zaměstnavatele, pokud se sám však s klientem 

nedohodne jinak, nebo pokud klient neučiní jiná opatření. 

 

 

 

7. Povinnost advokáta vést dokumentaci 

 

 Tato povinnost je stanovena advokátům v ustanovení § 25 

zákona o advokacii a další podrobnosti jsou stanoveny 

stavovským předpisem166. Advokát je povinen vést dokumentaci 

ohledně klienta, která se vztahuje na jeho právní věc. Tato 

dokumentace se však nevztahuje na materiály týkající se 

účetnictví. Advokát tuto povinnost plní zejména tím, že 

přiměřeně vede spis o svém klientovi, který obsahuje veškeré 

dokumenty, jež dostal advokát v souvislosti s právním případem 

do rukou. Advokát je rovněž povinen tuto dokumentaci 

archivovat - ukládat ad acta - a to alespoň po dobu pěti let 

od ukončení právní spolupráce mezi ním a klientem167. V 

případě, že advokát ukončí poskytování právních služeb s 

klientem, musí tomuto předat veškeré právní dokumenty a 

                                                 
166 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, 
kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb, 
ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2006 Věstníku ze dne 12. září 2006 
167 Srov. ustanovení čl. 3 usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/99 Věstníku  
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významné písemnosti ze spisu týkající se jeho právní věci. V 

případě, že má advokát ve svém spise založeny originály 

listin, tyto originály vydá klientovi a pro potřebu archivace, 

která je povinná dle kárné praxe České advokátní komory i po 

ukončení spolupráce, si ponechá pouze kopie.    

 Advokát může vést svou dokumentaci o klientovi též v 

elektronické podobě, ale v takovém případě bude rovněž nutné, 

aby některé důležité listiny (například rozsudky) současně 

uchoval i v podobě písemné.168 V případě, že ho požádá nový 

klientův advokát o předání jeho dokumentace v elektronické 

podobě, tak v rámci profesionální etiky by měl žádosti nového 

advokáta vyhovět169, přestože tím není povinován. 

Nutno dodat, že advokát je oprávněn s účinností od 1.1. 

2005 v souvislosti s klientovou dokumentací nahradit úřední 

ověření podpisu a tím i činit prohlášení o pravosti podpisu v 

případech, kdy advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající 

osoba před advokátem vlastnoručně podepsala. O takto učiněných 

úkonech je advokát povinen vést evidenci170. Toto oprávnění je  

umožněno zákonem o advokacii a další podmínky jsou stanoveny 

stavovským předpisem - Usnesení představenstva České advokátní 

komory č. 4/2006 Věstníku ze dne 11. dubna  2006, kterým se 

stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění 

prohlášení o pravosti podpisu, o vedení evidence o těchto 

prohlášeních, o vyšším ověření těchto prohlášení a o knize 

prohlášení o pravosti podpisu, (usnesení o prohlášení advokáta 

o pravosti podpisu). V rámci takzvaného projektu e-justice a 

zřízení datových schránek bylo advokátům poslední novelou 

zákona o advokacii umožněno provádět autorizovanou konverzi 

                                                 
168 K tomu blíže např.: Klouza, J.: K některým otázkám elektronické podoby klientského spisu, Bulletin 
advokacie, 2001, č. 3 
169 K tomu např. názor tajemníka České advokátní komory z 28.12.2000, Bulletin advokacie, 2000, č.3 
170 K tomu srov. ustanovení § 25a zákona o advokacii 
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dokumentů, což by mělo přinést výraznější zrychlení 

v poskytování právních služeb klientům.171 

 

 

8. Právo advokáta na odměnu 

 

 "Žádná pevnost není tak silná, aby ji nebylo možné dobýt 

penězi."172 

  

Toto právo je zakotveno v ustanovení § 22 zákona o 

advokacii, které stanoví, že advokacie je vykonávána zpravidla 

za odměnu. Obsah tohoto ustanovení koresponduje s faktem, že 

činnost advokáta je přes jeho veškeré "vyšší poslání" činností 

podnikatelskou173 a advokát ji tedy vykonává za účelem zisku. 

Navázáním právního vztahu mezi advokátem a klientem proto 

vzniká i povinnost klienta poskytnout advokátovi odměnu. 

Odměna může být určena různými způsoby. Nejdůležitější je 

ovšem rozlišovat odměnu smluvní a odměnu mimosmluvní. Smluvní 

odměna je stanovena přímo ve smlouvě o poskytování právních 

služeb sjednané mezi advokátem a klientem. Pokud takto 

sjednána není, je odměnou mimosmluvní a její výše se stanoví 

podle příslušných právních předpisů, o čemž bude pojednáno 

dále. Advokát má rovněž ze zákona právo od klienta požadovat 

přiměřenou zálohu, jejíž výše se stanoví zejména z hlediska 

celkové ceny a očekávaných hotových výdajů. Takovouto zálohu 

však musí na žádost klienta při ukončení jejich vztahu 

vyúčtovat174.  

 Můžeme tedy rozeznávat následující druhy odměn: 

 

I) odměna smluvní 

                                                 
171 Podrobnosti jsou stanoveny zvláštním právním předpisem – zák.č. 300/2008 Sb. 
172 Cicero 
173 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2 pís. c obchodního zákona 
174 K tomu srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 73/02 
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 V praxi je častější než odměna mimosmluvní. Důraz je zde 

kladen na smluvní volnost stran, avšak z důvodu ochrany 

klienta jsou advokátovi při sjednávání smluvní odměny 

stanoveny určité povinnosti. Zejména půjde o povinnost 

advokáta poskytnout klientovi pravdivé informace o očekávaném 

rozsahu jeho úkonů a na výslovné vyžádání klienta podat 

vysvětlení o výši mimosmluvní odměny v dané věci pro jejich 

vzájemné porovnání. Dále je velký důraz kladen na přiměřenost 

smluvní odměny. Při posuzování přiměřenosti odměny je třeba 

přihlédnout zejména k znalostem, zkušenostem, pověsti a 

schopnostem advokáta, dále k časovým požadavkům klienta na 

vyřízení věci, k obtížnosti a novosti skutkových i právních 

problémů, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a 

klientem a dalším relevantním skutečnostem.  

Je třeba rovněž podotknout, že pokud advokát neposkytuje 

sjednané právní služby v plném rozsahu a nestanoví-li smlouva 

o poskytování právních služeb jinak, má advokát nárok pouze na 

poměrnou část sjednané odměny.  

Ve smlouvě mezi advokátem a klientem je možné sjednat 

různé druhy a formy smluvních odměn: 

 

a) fixní odměna 

 Fixní odměna, někdy též odměna paušální, se stanoví přesně 

danou částkou, která nemusí být sjednána pouze pro konkrétní 

právní věc, ale například i pro všechny právní věci, ve 

kterých advokát bude klientovi poskytovat své právní služby. S 

ohledem na obtížnost při odhadování předem časové a obsahové 

náročnosti jednotlivých případů je tato odměna v praxi méně 

častá. 

 

b) časová odměna 

 Tato odměna je určena částkou za určitou časovou jednotku, 

většinou hodinu. Na základě odvedené práce se pak vynásobením 
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počtu časových jednotek a stanovené odměny určí výsledná 

odměna advokáta. Při kontaktu s advokátem se klient právě 

nejčastěji v praxi setká právě s hodinovou sazbou, která je i 

základním rozlišovacím prvkem jednotlivých advokátních 

kanceláří. Dle advokátních předpisů má advokát nárok na odměnu 

za každou započatou časovou jednotku, resp. hodinu, což je 

samozřejmě možné v zájmu klienta modifikovat ve smlouvě. Ve 

smlouvě lze i sjednat časovou odměnu s určitým stropem, po 

jehož překročení již advokátovi další odměna nenáleží. Časová 

odměna má výhodu v tom, že přesně odráží specifika konkrétního 

případu a naopak nevýhodu v obtížné prokazatelnosti přesné 

délky stráveného času. 

 

c) podílová odměna 

 Výše této odměny je odvozena od určité majetkové hodnoty, 

vztahující se k danému právnímu případu, tedy od hodnoty věci, 

která je předmětem poskytování právních služeb, nebo od 

výsledku věci. České advokátní předpisy na tento druh odměny 

hledí poněkud ostražitě a akceptují ji pouze za předpokladu, 

že je opravdu přiměřená a že v případě podílové odměny na 

výsledku jsou pro její sjednání důvody zvláštního zřetele 

hodných, tedy zejména důvody sociální či majetkové175. Toto 

řešení je víceméně při mezinárodním srovnání kompromisem, 

jelikož "pactum de quota litis", neboli podílová odměna z 

výsledku věci, je dokonce v mnoha zemích zakázána jako 

neetická, ale v některých (zejména USA) zase naopak docela 

hojně využívaná.  

Legislativa Evropské unie se k podílové odměně stáví spíše 

negativně, když Kodex chování advokátů Evropských společenství 

ve svém článku 3.3. stanoví: 

 "Advokát nemůže stanovit odměnu na základě dohody ‚pactum 

de quota litis‘. Pactum de quota litis znamená dohodu mezi 
                                                 
175 Srov. ustanovení čl. 10 odst. 5 Etického kodexu 
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advokátem a jeho klientem uzavřenou před definitivním 

ukončením věci, ve které je klient účastníkem, na základě 

které se klient zavazuje, že advokátovi zaplatí podíl na 

výsledku bez ohledu na to, zdali jde o peněžitou odměnu nebo 

jiný prospěch, který klient získal v důsledku ukončení dané 

věci. Pactum de quota litis nezahrnuje dohodu, podle které se 

honorář účtuje jako poměrná část k hodnotě dané věci, ve které 

advokát zastupoval, jestliže je toto v souladu s úředně 

vyhlášeným tarifem nebo s předpisy příslušného orgánu, jehož 

pravomoci daný advokát podléhá."  

Důvodem zákazu je podle vysvětlující zprávy ke kodexu to, 

že určování odměny podílem z výsledku sporu podporuje vedení 

spekulativních případů, je v rozporu s náležitým výkonem 

spravedlnosti a je snadno zneužitelné176. Nicméně je nutno 

dodat, že objektivně má tento způsob sjednání odměny advokáta 

své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří zejména zlepšení 

přístupu ke spravedlnosti pro nemajetné, vyšší 

zainteresovanost právního zástupce a větší efektivita právních 

služeb, přenos rizika na právního zástupce neboli "risk 

pooling", odklad výdajů klienta v čase a preference smírného 

řešení sporu. Na druhou stranu zase nevýhodou může být podpora 

spekulativních případů, konflikt zájmů mezi advokátem a 

klientem a v neposlední řadě nepřiměřená výše odměn177.   

                                         

II. odměna mimosmluvní 

 

 Mimosmluvní odměna přichází v advokátní praxi do úvahy v 

následujících případech: 

 

a) odměna dle advokátního tarifu 

                                                 
176 K tomu blíže Mullerat, R.: Advokacie - na rozcestí mezi uchováním důvěry klientů a úlohou strážce bran a 
informátora, Bulletin advokacie, 2003, č. 6 - 7 
177 K tomu blíže Dostál, O.: Pactum de qouta litis jako způsob určení odměny českého advokáta, Bulletin 
advokacie, 2005, č. 4 
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 Tuto odměnu a způsob jejího určení upravuje vyhláška 

ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách 

advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "advokátní tarif"). 

Tato vyhláška byla významně novelizována s účinností od 

1.9.2007 a mimo jiné bylo nově zakotveno dlouho očekávané 

zvýšení sazeb tarifní hodnoty, úprava režijního paušálu a 

změna vyúčtování u vícečinného souběhu.178  

Výše mimosmluvní odměny se tedy určuje dle advokátního 

tarifu. Její výpočet je založen na tom, že jsou stanoveny typy 

důležitých jednání advokáta - úkony právní služby a dále je 

nutné si zařadit daný právní případ v rámci advokátního tarifu 

(pokud není úkon přímo vyjmenován, je nutné ho podřadit pod 

úkon svou povahou a účelem nejbližší) a zjistit tak jeho 

takzvanou tarifní hodnotu, tedy jeho jakési peněžité ocenění. 

Z této tarifní hodnoty se pak na základě sazebníku určí 

takzvaná sazba mimosmluvní odměny, neboli částka, která 

advokátovi náleží za uskutečnění jednoho úkonu právní služby 

(například převzetí a příprava zastoupení, písemné podání 

soudu, účast na jednání před soudem, jednání s protistranou, 

návrh na předběžné opatření atd.). Obecným pravidlem je, že 

pokud není v advokátním tarifu pro danou věc speciální úprava, 

pak výše tarifní hodnoty odpovídá výši peněžitého plnění, ceně 

věci či práva. Speciální úpravu nalezneme například v případě 

vypořádání společného jmění manželů, v případě určení práva 

apod. Takto určenou tarifní hodnotu lze poté snadno převést 

dle tabulky na sazbu mimosmluvní odměny, tedy částku odměny 

advokáta za jednotlivý právní úkon. V některých případech 

(méně významné právní úkony) má advokát nárok pouze na 

polovinu určené sazby - typicky návrh na opravu odůvodnění 

rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o 

                                                 
178 K tomu blíže Kovářová, D.:  Novela advokátního tarifu a paušální vyhlášky, Bulletin advokacie, 2007, č.1 
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rozhodnutí ve věci samé apod.; v některých případech zase může 

dojít ke zvýšení této mimosmluvní odměny advokáta179.  

 Mimosmluvní odměna určená dle advokátního tarifu tak sice 

na první pohled vypadá jako pevně daná, nicméně však může být 

ze stanovených důvodů zvýšena či naopak snížena. Důvodem pro 

zvýšení, a to až trojnásobné, je zejména použití cizího práva 

nebo cizího jazyka, dále u časově náročných úkonů právní 

služby, kdy je advokát nucen se svému klientovi a jeho případu 

zabývat ve dnech pracovního volna či v pozdních večerních 

hodinách. Naopak snížení je možné, pokud takto chce učinit sám 

advokát, a to až na polovinu. Pokud by například v rámci 

charitativní činnosti chtěl jít i pod tuto mez, musel by s 

klientem uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb a 

takovouto odměnu pak v této smlouvě sjednat. 

 K této problematice je ještě dále nutno doplnit, že pokud 

se jedná o mimosmluvní odměnu advokáta, který byl klientovi 

jako účastníkovi řízení ustanoven soudem, tak její výše musí 

být vždy určena dle advokátního tarifu.180 Toto platí i v 

civilním řízení.181 Nicméně s ohledem na judikaturu je třeba se 

v tomto ohledu také zmínit o skutečnosti, že ustanovenému 

advokátovi odměna eo ipso nenáleží, pokud jedná proti vůli 

svého klienta.182 

 

b) paušální sazba odměny 

 Druhým způsobem, kterým může být mimosmluvní odměna 

advokáta určena, je odměna dle vyhlášky ministerstva 

spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví výše odměny 

za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při 

rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a 

                                                 
179 K tomu blíže Bláha, J.: K některým problémům souvisejícím s výkladem advokátního tarifu, Bulletin 
advokacie, 2000, zvláštní číslo 
180 Srov. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 10 To 34/2007 
181

 Srov. Nález Ústavního soudu ČR z 11. 4. 2006, sp. zn . ÚS 763/05 
182 Srov. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. listopadu 2008, č. j. 79/2008 
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kterou se mění vyhláška č. 177/96 o odměnách advokátů a o 

náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní 

tarif), v platném znění (dále rovněž jen "advokátní paušální 

tarif"). Tato vyhláška byla přijata s cílem usnadnit práci 

soudcům při výpočtu odměny advokáta za zastupování v občanském 

soudním řízení, nicméně se od svého zrodu stala terčem ostré 

kritiky ze strany České advokátní komory a jejich členů, a to 

zejména z důvodu odlišného konceptu, než jaký má advokátní 

tarif. Ten je v případě náhrady nákladů v poměru subsidiarity 

a uplatní se hlavně v případě náhrad hotových výdajů a náhrad 

za promeškaný čas, protože ty nejsou v paušálním advokátním 

tarifu upraveny. Zároveň je ale paušální advokátní tarif k 

advokátnímu tarifu v poměru speciality, jelikož se uplatní 

pouze na vypočítávání nákladů v rámci občanského soudního 

řízení. Paušální advokátní tarif nevychází z tarifních hodnot, 

ale z pevných částek odměny, která se vypočítává na základě 

peněžité částky, která je předmětem řízení nebo podle druhu 

projednávané věci. Pro případ penězi ocenitelných sporů (o 

zaplacení peněžité částky, o peněžitá plnění ze smlouvy, spory 

směnečné a šekové apod.) a pro řízení týkající se zrušení a 

vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů stanoví 

paušální advokátní tarif obecně sazby odměn v ustanovení § 3. 

Vedle těchto obecných sazeb odměn stanoví paušální advokátní 

tarif v dalších svých ustanoveních řadu speciálních sazeb v 

závislosti na druhu řízení, na soudní instanci, na tom, zda se 

koná společné řízení apod. Při určování sazeb odměny podle 

paušálního advokátního tarifu se narozdíl od advokátního 

tarifu (podle něhož je rozhodný stav započetí úkonu) vychází 

ze stavu v době vyhlášení soudního rozhodnutí. Rovněž tak je v 

určitých případech povoleno snížení či zvýšení sazby odměn.183 

 

                                                 
183 Srov. ustanovení § 18 paušálního advokátního tarifu 
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 V souvislosti s právem advokáta na svou odměnu je nutno se 

v rámci komplexnosti v následujících odstavcích zmínit na 

jednu stranu ještě o jeho dalších finančních nárocích ke 

klientovi a na druhou stranu je zase třeba rovněž zdůraznit 

povinnosti advokáta při správě a úschově peněz a jiného 

majetku klienta, stejně jako přiznání náhrady nákladů 

klientovi na jeho právní zastoupení: 

 

I. jiné finanční nároky advokáta   

 Kromě nároku na odměnu, která byla popsána výše, má 

advokát právo na proplacení hotových výdajů a na náhradu za 

promeškaný čas. Běžné administrativní náklady se však bez 

dalšího zahrnují do jeho odměny.  

Advokát má nárok na náhradu hotových výdajů, které účelně 

vynaložil v souvislosti s poskytnutím právní služby. Půjde 

tedy zejména o tyto výdaje:  

 

a) soudní, správní, místní a jiné poplatky,  

 

b) cestovní výdaje,  

 

c) poštovné a telekomunikační poplatky,  

 

d) znalecké posudky a odborná vyjádření,  

 

e) překlady,  

 

f) opisy a fotokopie.  

 

Takovéto výdaje je klient povinen advokátovi uhradit, má 

však právo požadovat jejich vyúčtování a předložení 

příslušných účetních dokladů. V případě, že se smluvně dohodne 

paušální částka, nemusí advokát své výdaje vykazovat, na 
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druhou stranu nemá právo požadovat dodatečnou úhradu, pokud se 

paušální částka překročí. Aby se předešlo nutnosti nadbytečné 

dokumentace, stanoví advokátní tarif, že advokátovi náleží ke 

každému úkonu právní služby paušální částka 75 korun jako 

náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a 

přepravné.  

Náhrada za promeškaný čas náleží advokátovi, v případě že:  

 

a) se jednání před soudem nebo jiným orgánem nekonalo - 

aniž byl advokát včas vyrozuměn, bylo odročeno bez projednání 

věci nebo se opozdilo o více než půl hodiny  

 

b) advokát poskytoval právní služby v místě, které není 

jeho sídlem či alespoň bydlištěm - za zmeškaný čas se pak 

považuje doba strávená cestou do místa poskytování služeb a 

zpět.  

 

Pokud není výše náhrady za promeškaný čas stanovena ve 

smlouvě o poskytování právních služeb, náleží advokátovi sto 

korun za každou započatou půlhodinu. Jestliže se jedná o čas 

zmeškaný v důsledku odročení jednání bez projednání věci nebo 

nekonání jednání, náleží advokátovi náhrada ve výši jedné 

poloviny mimosmluvní odměny.  

 

II. přiznání náhrady nákladů na advokáta 

 

 Na základě jednotlivých procesních prostředků je umožněno 

úspěšnému účastníkovi příslušného řízení přiznání práva 

požadovat po protistraně, aby mu uhradila náklady tohoto 

řízení a takovým nákladem je i odměna vyplacená advokátovi.  

 Pro civilní řízení platí obecná zásada, že účastník 

řízení, který měl ve věci plný úspěch, má nárok na náklady 

soudního řízení, které zahrnují i náklady právního 
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zastoupení184. Pokud má účastník ve věci pouze úspěch částečný, 

náhrada nákladů bude přiměřeně upravena. Ne však ve všech 

druzích řízení se tyto náklady přiznávají, neboť v 

ustanoveních občanského soudního řádu jsou vymezeny mnohé 

případy, kdy takto soud rozhodnout nemusí nebo dokonce ani 

nemůže. Jako výjimečná situace pro nepřiznání náhrady nákladů 

řízení jsou stanoveny ustanovením §150 občanského soudního 

řádu "důvody hodné zvláštního zřetele". Toto ustanovení však 

nelze považovat za ustanovení zakládající soudní libovůli, 

nýbrž jde o ustanovení, podle něhož je soud povinen zkoumat, 

zda ve věci neexistují zvláštní okolnosti, k nimž je třeba při 

stanovení povinnosti k náhradě nákladů řízení výjimečně 

přihlédnout.185 Důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ust. 

§ 150 o. s. ř. mohou být – omluvitelný omyl při plnění 

peněžitého závazku, neexistence ekonomických obtíží věřitele 

v souvislosti s opožděnou platbou a dobré majetkové poměry 

věřitele – žalobce.186 Dle soudní judikatury mohou a měly by 

rovněž platit odlišná pravidla pro přiznávání náhrady na 

náklady řízení spočívající v odměně advokáta: 

 "I. Je-li stát k hájení svých právních zájmů vybaven 

příslušnými organizačními složkami, finančně i personálně 

zajištěnými ze státního rozpočtu, není důvod, aby výkon svých 

práv a povinností přenášel na soukromý subjekt, kterým byl 

v daném případě v soudním sporu o náhradu škody advokát. 

II. Z odůvodnění soudního rozhodnutí musí vyplývat vztah 

mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na 

straně jedné a právními závěry na straně druhé. Jsou-li právní 

závěry soudu v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými 

zjištěními anebo z nich žádné možné interpretace nevyplývají, 

nutno takové rozhodnutí považovat za stojící v rozporu s čl. 

                                                 
184 Srov. ustanovení § 142 a násl. občanského soudního řádu 
185 K tomu blíže Nález Ústavního soudu  z 26.10.2006, sp. zn. I. ÚS 401/06 
186

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. dubna 2009, sp. zn. 14 Cmo 83/2009 
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36 odst. 1 Listiny, jakož i čl. 1 Ústavy. Tento požadavek se 

týká i odůvodnění výroku o nákladech řízení."187  

 Ve správním soudnictví platí obdobná pravidla jako v 

řízení civilním. Uplatňuje se zde rovněž obecná zásada, že 

úspěšný účastník má právo na náhradu nákladů řízení.  

 V rámci správního řízení může správní orgán rozhodnout, že 

některý z účastníků tohoto řízení je povinen nahradit ostatním 

účastníkům ty náklady, které vznikly jeho zaviněním. 

 V trestním řízení se zase poškozenému mohou nahradit 

náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody 

včetně nákladů vzniklých v důsledků přibrání zmocněnce, kterým 

bude obvykle advokát. Rovněž i obžalovaný se může po 

pravomocném zproštění obžaloby domáhat uhrazení nákladů 

obhajoby, i když se nejedná o klasický příklad přiznání 

náhrady nákladů, a tento nárok bude uplatňovat jako náhradu 

škody vůči státu. 

 Výše zmiňovaných nákladů je příslušným orgánem určena dle 

advokátního tarifu. V některých případech je však stanovena 

odlišná úprava. Zvlášť důležitá odchylka platí pro civilní 

řízení. Pokud je klient v rámci civilního řízení úspěšný ve 

své věci a soud mu přizná náklady právního zastoupení, tak 

určí jejich výši dle speciální úpravy obsažené ve vyhlášce 

ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., (advokátní 

paušální tarif), která rovněž prošla novelou s účinností od 1. 

9. 2007.188 Nutno ovšem dodat, že soud se může v případě, kdy 

to odůvodňují okolnosti případu, od této vyhlášky odchýlit a 

rozhodnout o výši přiznaných nákladů dle advokátního tarifu: 

                                                 
187 Srov. Nález Ústavního soudu z 9. října 2008, sp. zn. I. ÚS 2929/07 
188 K tomu podrobněji Kovářová, D.:  Novela advokátního tarifu a paušální vyhlášky, Bulletin advokacie, 2007, 
č.1  
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 "...není správný názor, podle něhož „jedinou zákonnou 

možností soudu je stanovit výši odměny za zastupování podle 

paušální sazby podle vyhlášky č. 484/2000 Sb…."189 

 "Soud může výjimečně, odůvodňují-li to okolnosti případu, 

stanovit výši odměny za zastupování podle vyhl. č. 177/1996 

Sb. Umožňuje to ust. § 151 odst. 2 o. s. ř."190 

Tato vyhláška "o paušální odměně" se neřídí na rozdíl od 

advokátního tarifu počtem úkonů právní služby, které advokát 

pro svého klienta činí, nýbrž stanoví pro jednotlivá řízení 

paušální sazbu odměny právního zastoupení pro jednotlivé 

stupně řízení. Výhodou je možnost přesného určení výše náhrady 

nákladů pro klienta již na začátku sporu, ale na druhou stranu 

není zohledněna délka a náročnost sporu, a tak klientovi mohou 

vzniknout daleko větší náklady na smluvní odměnu advokáta 

určenou odlišně od advokátního tarifu, resp. vyhlášky o 

paušální odměně, než jaké mu budou na konci úspěšného sporu 

přiznány. Této skutečnosti si však klienti často nejsou vědomi 

a očekávají, že co zaplatí advokátovi, to jim po vyhraném 

sporu bude v plné výši uhrazeno protistranou. Takový výsledek 

však v praxi není příliš častý, a také proto jsou advokáti při 

sjednávání smluvní odměny povinni poučit svého klienta o tom, 

že oficiálně přiznaná náhradu se řídí odchylnými pravidly a 

normami.  

 

 

III. povinnosti advokáta při správě či úschově peněz a  

jiného majetku klienta 

 

 Základní ustanovení o povinnostech advokáta při správě či  

úschově peněz a jiného majetku klienta obsahuje zákon o 

advokacii v ustanovení § 56 a násl. a dále také Etický kodex, 

                                                 
189 K tomu blíže Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 2. 8. 2006, sp. zn. IV. ÚS 303/2002 
190 K tomu blíže Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 2. 8. 2006, sp. zn. I. ÚS 199/2006 



 119

přičemž podrobnosti jsou stanoveny v Usnesení Představenstva 

České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku. 

Veškerý majetek, který advokát převezme od svého klienta v 

souvislosti s poskytováním právních služeb, je povinen 

opatrovat s péčí řádného hospodáře191 a smí je použít pouze ke 

stanovenému účelu192. Písemná forma smlouvy - o úschově, o 

uložení věci atd. - je povinně vyžadována v případě správy 

nebo úschovy majetku a v takové smlouvě je i obvykle obsažena 

dohoda o odměně advokáta za takové služby. Pokud není odměna 

za správu majetku stanovena smluvně, náleží advokátovi 

mimosmluvní odměna ve výši deseti procent ročního příjmu z 

takto spravovaného majetku. Věci, které advokát od klienta 

převezme, musí opatrovat tím způsobem, aby je klientovi mohl 

vrátit ve sjednané době, v opačném případě by se dle kárné 

praxe jednalo o závažné porušení povinností advokáta193.  

V případě úschovy peněz od klienta, resp. pro klienta od 

třetí osoby, je advokát tyto prostředky povinen ukládat na 

zvláštní bankovní účet advokátní úschovy. Advokát by rovněž 

neměl opomenout přiměřené pojištění takto svěřeného majetku. 

Přírůstky z uložených prostředků náleží klientovi a advokát si 

nesmí ani uložené prostředky ani jejich přírůstky jednostranně 

započíst oproti své odměně, i kdyby oprávněně po klientovi 

požadované194.   

 

 

9. Odpovědnost advokáta vůči svému klientovi 

 

 U advokáta můžeme rozeznávat několik druhů odpovědnosti: 

 

a) odpovědnost veřejnoprávní 

                                                 
191 Srov. čl. 9 odst. 2 "Etického kodexu" 
192 K tomu srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 30/04S 
193 K tomu srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 128/04 
194 K tomu srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 85/02 
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b) odpovědnost soukromoprávní  

 

c) odpovědnost kárnou 

  

Veřejnoprávní odpovědnost je tvořena především 

odpovědností trestní a dále též odpovědností za správní 

delikty. Advokát i advokátní koncipient tedy podléhají trestní 

odpovědnosti, ze které však existuje jedna podstatná výjimka, 

o které již bylo pojednáno dříve v souvislosti s advokátní 

povinností mlčenlivosti. Tato výjimka se vztahuje na trestný 

čin neoznámení trestného činu dle ustanovení §168 trestního 

zákona. Pokud se tedy advokát či advokátní koncipient 

hodnověrným způsobem dozví o spáchaných trestných činech zde 

uvedených a neučiní o tomto oznámení příslušným orgánům, 

nebude za toto své jednání trestně odpovědný. 

Soukromoprávní odpovědnost advokáta záleží v odpovědnosti 

za škodu způsobenou klientovi v souvislosti s poskytováním 

právních služeb a je tedy logicky z pohledu klienta 

nejpodstatnější, jelikož tvoří přirozenou mez advokátovy 

nezávislosti, která je jinak dosti značná, leč nemůže být 

absolutní a bezbřehá, a z tohoto důvodu se jí v rámci 

odpovědnosti advokáta budeme věnovat nejobsáhleji.  

 Pokud advokát způsobí při výkonu své činnosti, tedy 

advokacie, klientovi škodu, je za ni odpovědný195. Totéž platí, 

pokud je taková škoda způsobena zástupcem advokáta či jeho 

zaměstnaným advokátem, advokátním koncipientem nebo jiným 

zaměstnancem196. Vůči svým zaměstnancům včetně zaměstnaných 

advokátů má advokát nárok na regresní náhradu dle ustanovení § 

                                                 
195 Srov. ustanovení § 24 odst. 1 zákona o advokacii 
196 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 23/98 a č. 19/99 
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250 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce197. V právní 

teorii se však objevil i názor, že regresní náhrada zástupců 

advokáta a jeho zaměstnanců je obdobná jako regresní náhrada 

podle ustanovení zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu 

za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění 

pozdějších předpisů, s tím podstatným rozdílem, že zde není 

dána mezní limita čtyř a půl násobku platu toho, kdo škodu 

zavinil198. Toto by však ve své podstatě bylo možné akceptovat, 

dle mého názoru, pouze pro zástupce advokáta a nikoli jeho 

zaměstnance a to i tak s jistými výhradami.  

Vraťme se ale k meritu věci - odpovědnosti advokáta za 

škodu způsobenou klientovi. Tato soukromoprávní objektivní 

odpovědnost advokáta spočívající ve zmenšení klientova majetku 

či jeho ušlém zisku nevyžaduje zavinění a proto také není 

relevantní, zda advokát škodu způsobil úmyslně či z 

nedbalosti. 

"Předpokladem vzniku nároku na náhradu škody je zjištění, 

že nebýt pochybení advokáta, pak by k uspokojení pohledávky 

mandanta jeho dlužníky došlo, tedy že toto pochybení je hlavní 

a rozhodující příčinou vzniklé majetkové újmy. Je proto třeba 

zodpovědět otázku, zda by v případě, že by advokát své 

povinnosti při výkonu advokacie neporušil, skutečně došlo k 

rozmnožení majetkových hodnot mandanta v rozsahu požadované 

náhrady a zda by jeho nárok vůči jeho věřitelům při 

pravidelném běhu okolností bylo možno vymoci, a to zejména 

vzhledem k osobním a majetkovým poměrům dlužníků, a zda by 

tedy k jeho uspokojení vůbec mohlo dojít."199 

                                                 
197 K tomu nutno dodat, že vzhledem k povinnému pojištění advokátů by pravděpodobně celá škoda či její 
značná část byla kryta z pojištění a zástupce advokáta či jeho zaměstnanec by byl povinen pouze k parciální 
úhradě škody. 
198 K tomu blíže Lisse, L.: Několik poznámek k ust. § 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, Bulletin advokacie, 
2006, č. 11-12 
199 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 2789/2006, ze dne 18.1.2007 
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 Tato advokátova odpovědnost je v zásadě upravena obdobně 

jako odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních 

společností200 a tudíž liberačním důvodem může být pouze, pokud 

advokát prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při 

vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné požadovat. 

Stanovení obdobné odpovědnosti jako mají členové statutárních 

orgánů komerčních korporací je důsledkem výkonu advokátní 

činnosti na základě mandátního vztahu201. V tomto ohledu je 

odpovědnost advokáta stanovena přísněji než například 

odpovědnost správce konkursní podstaty, který je dle 

většinového názoru literatury202 odpovědný dle ustanovení § 420 

a násl. občanského zákoníku.  

"Odpovědnost advokáta za škodu vychází z odpovědnosti 

objektivní, bez zřetele na zavinění. Soud se musí zabývat 

vznikem škody a vztahem příčinné souvislosti. Jako předběžnou 

otázku je třeba posoudit výši skutečného nároku klienta. Jenom 

v tomto rozsahu advokát za škodu odpovídá. Závěr o příčinné 

souvislosti mezi pochybením advokáta a tím, že klient ve věci 

nebyl úspěšný, je možné učinit pouze v případě, že právo 

klienta skutečně existovalo."203  

Výši skutečného nároku klienta je třeba posoudit jako 

předběžnou otázku. Problematika profesionálního pochybení 

advokáta je ve své podstatě věcí dosti složitou. Ve své právní 

praxi se totiž advokát svému klientovi nebude zodpovídat pouze 

například za zmeškání procesních lhůt, kde bude stanovení jeho 

odpovědnosti snadné, nýbrž také třeba za podání či nepodání 

opravných prostředků, kde bude třeba řešit i složité předběžné 

otázky: 

"Za situace, kdy pochybení advokáta spočívá v nepodání 

dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, musí být předběžně 

                                                 
200 K tomu srov. § 374 obchodního zákoníku 
201 Srov. § 66 odst. 2 obchodního zákoníku 
202 Např. Zelenka, J. -  Maršíková: Komentář k zákonu o konkursu a vyrovnání, Linde Praha, a.s., 2002 
203 Srov. . Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 1862/2001, ze dne 26.2.2003 
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posouzen výsledek dovolacího řízení a případného řízení 

následujícího po zrušení dovoláním napadeného rozhodnutí. Tomu 

nebrání ani skutečnost, že o dovolání, podanému proti 

pravomocnému rozsudku odvolacího soudu, přísluší rozhodovat 

výlučně dovolacímu soudu; zde nejde o dovolací přezkum, jehož 

předpokladem je právě podané dovolání, nýbrž o řešení 

předběžné otázky v rámci sporu o náhradu škody proti 

advokátovi."204 

Jistě velmi problematická bude i odpovědnost advokáta za 

výklad právních norem anebo navržený postup v soudním řízení a 

bude nutno ji posuzovat cum grano salis, tedy s přihlédnutím k 

daným okolnostem případu. Tyto složité otázky, zda advokát 

profesionálně pochybil a zda bude odpovídat klientovi za škodu 

či nikoli, musí většinou vyřešit až kárná praxe či judikátní 

cesta formou rozhodnutí soudu, který posoudí, zda si například 

advokát v dané věci výkladu právních norem počínal jako 

obezřetný profesionál či nikoli.205 Z důvodu možné 

nejednoznačnosti odpovědnosti v těchto případech a v rámci 

právní jistoty klienta, že advokát bude finančně schopen mu 

takovou škodu nahradit, je zakotvena pro tento případ 

povinnost advokáta být nepřetržitě pojištěn206 a pojistné za 

toto pojištění míti vždy včas zaplaceno207. Pokud vykonává 

advokát advokacii ve společnosti, musí být pojištěna tato 

společnost. Rozsah pojištění musí být takový, v jakém lze 

rozumně předpokládat, že by ho mohla odpovědnost za škodu 

postihnout. Obecným minimem je pojištění na jeden milion 

korun, nicméně advokáti jsou často pojištěni na částku vyšší, 

a pokud v konkrétním případě existuje riziko vyšší škody, je 

advokát povinen se připojistit. Konkrétní minima pojištění 

advokátů jsou stanovena stavovským předpisem - Usnesení 

                                                 
204 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 4495/2007, ze dne 16.10.2008 
205 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. K 37/07 
206 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 364/98 
207 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 8/99 
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představenstva České advokátní komory ze dne 15. září 2009, 

kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z 

pojištění odpovědnosti advokátů.  V případě, že by se advokát 

v odpovídající míře nepřipojistil, pokud to vyžaduje daný 

právní případ, musí smlouvu o poskytování právní pomoci v této 

věci vypovědět. V případě, že právní služby poskytuje 

komanditní společnost nebo společnost s ručením omezeným, musí 

se taková společnost pojistit v minimálním limitu pojistného 

plnění deset milionů korun za každého komanditistu komanditní 

společnosti a padesát milionů korun za každého společníka 

společnosti s ručením omezeným208. Česká advokátní komora 

usnadňuje plnění této povinnosti skrze institut tzv. 

hromadného pojištění advokátů. Česká advokátní komora tak sama 

sjednává pojištění a advokát je povinen jí zaplatit pojistné. 

Pokud se advokát nechce účastnit hromadného pojištění, musí 

České advokátní komoře předložit vlastní pojistnou smlouvu. V 

souvislosti s úpravou hromadného pojištěním advokátů však opět 

dlouhou dobu vyvěrala na povrch potřeba její novelizace, 

jelikož podle právní úpravy zavedené zákonem č. 79/2006 Sb. se 

toto hromadné pojištění vztahovalo jak na vlastní odpovědnost 

advokáta za škodu, tak na odpovědnost za škodu, kterou 

způsobil jím zaměstnaný advokát, a zahrnovalo rovněž pojištění 

za škodu, za kterou advokát odpovídá z důvodu zákonem 

stanovené solidární odpovědnosti při společném výkonu 

advokacie ve sdružení nebo jako společník veřejné obchodní 

společnosti anebo jako komplementář komanditní společnosti. 

Pojištění zaměstnaného advokáta v rámci hromadného pojištění 

jeho zaměstnavatele a pojištění z titulu solidární 

odpovědnosti jako součást hromadného pojištění advokátů ve 

sdružení, společníků veřejných obchodních společností a 

komplementářů komanditních společností, se však jak z hlediska 

                                                 
208 K tomu blíže Račok, M.: Několik úvah nad poslední novelou zákona o advokacii, Bulletin advokacie, 2006, č. 
2 
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možností České advokátní komory, tak z hlediska pojišťoven, 

ukázalo jako administrativně náročné a neefektivně zatěžující 

jak Komoru a pojišťovny, tak i advokáty (rovněž v případě, kdy 

nechtějí být hromadného pojištění účastni a musejí Komoře 

prokazovat, že jsou takto pojištěni samostatně, např. v rámci 

celkového pojištění společnosti). V praxi působilo problémy 

rovněž to, že i když měli advokáti uloženou informační 

povinnost vůči České advokátní komoře, často ji včas neplnili 

a Komora potom vyměřovala pojistné v nesprávné výši a musela 

zpětně pojistné částky dorovnávat vůči pojišťovně i advokátům. 

Z těchto důvodů byl poslední novelou zákona o advokacii 

zaveden princip, že hromadné pojištění advokátů se vztahuje 

pouze na odpovědnost advokáta za škodu, kterou způsobí on sám, 

přičemž pro ostatní výše uvedené případy je stanovena ex lege 

povinnost se připojistit samostatně. 

Odpovědnosti advokáta za škodu vzniklou v důsledku jeho 

právní činnosti nezřídka předchází, ovšem není to podmínkou, 

vyslovení jeho odpovědnosti kárné209. 

Tato odpovědnost vzniká v případě kárného provinění, které 

je zákonem o advokacii definováno jako závažné nebo opětovné 

zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi nebo 

advokátnímu koncipientovi advokátními, tj. právními i 

stavovskými, předpisy. Ojedinělé a nezávažné porušení 

povinností advokáta není kárným proviněním210. Podmínkou 

kárného provinění však není vznik škody. Tato disciplinární 

odpovědnost slouží především k ochraně základních hodnot 

spojených s advokacií, tedy zejména s důstojností, ctí, jakož 

i dalšími povinnostmi advokátského stavu.    

Kárná odpovědnost je upravena v zákoně o advokacii a dále 

pak vyhláškou č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád, v platném 

znění. O kárném provinění se rozhoduje v kárném řízení před 

                                                 
209 Srov. § 32 a násl. zákona o advokacii 
210 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 5/98 



 126

tříčlenným kárným senátem složeným ze členů kárné komise České 

advokátní komory, ke kterému může dát podnět i sám klient a ve 

kterém mohou být advokátovi uloženy následující tresty:  

 

a) napomenutí 

 

b) veřejné napomenutí 

 

c) pokuta 

 

d) dočasný zákaz výkonu advokacie 

 

e) vyškrtnutí ze seznamu advokátů 

 

Exoneračním důvodem přitom ale ani v případě koncipienta 

nemůže být odkaz na právní nezkušenost či krátké působení v 

advokacii211. Ačkoli kárné řízení ex lege samo o sobě přímo 

nevede k nápravě škody způsobené klientovi, tak řízení samotné 

a tlak České advokátní komory mohou vést k dodatečnému splnění 

povinností či k dobrovolné snaze advokáta o nápravu klientovy 

újmy. Pro úplnost je nutno dodat, že předposlední novelou 

zákona o advokacii z roku 2006 byl zaveden do kárného řízení 

nový institut - kárný příkaz. Ten řeší jednodušší věci, kdy je 

věc rozhodnuta kárným senátem bez nařízení jednání. Analogicky 

jako u trestního příkazu v rámci trestního řízení lze kárným 

příkazem uložit pouze mírnější kárná opatření. Díky poslední 

novele zákona o advokacii je nyní zřízena odvolací kárná 

komise, která jako nezávislý orgán zabezpečuje princip apelace 

v kárném řízení. Do poslední novely byly totiž odvolací kárné 

senáty ustanovovány představenstvem z jeho členů, tedy z členů 

výkonného orgánu Komory; pročež nyní jsou odvolací kárné 

                                                 
211 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 16/98 
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senáty obsazovány toliko z členů odvolací kárné komise jako 

nezávislého a nestranného orgánu. 

 

 

10. Povinnosti advokáta při ukončení vztahu s klientem 

 

 S ohledem na ochranu zájmů klienta trvají některá vzájemná 

práva a povinnosti mezi advokátem a klientem i po zániku 

jejich právního vztahu, a to ať zanikne z jakéhokoli důvodu. V 

tomto případě ukládají advokátní předpisy advokátovi zejména 

nadále zachovávat povinnost mlčenlivosti. Dále je advokát 

povinen vyúčtovat klientovi své právní služby a klient je na 

základě tohoto vyúčtován povinen uhradit advokátovi jeho 

odměnu. Při ukončení poskytování právních služeb je advokát 

rovněž povinen vydat klientovi nebo jeho oprávněnému zástupci 

na jeho žádost bez zbytečného odkladu všechny podstatné 

písemnosti a doklady týkající se jeho právní věci, jinak by se 

v opačném případě dopustil závažného porušení povinnosti 

advokáta212; tato posledně zmíněná povinnost však nevzniká ex 

lege ukončením vztahu, nýbrž na žádost klienta či jeho 

oprávněného zástupce213. Dále musí advokát vydat veškeré 

finanční prostředky či jiné majetkové hodnoty, které má v 

úschově. Takovéto vydání nesmí býti podmíněno zaplacením 

odměny, byť advokátovi po právu náležející.  

 V případě, že právní vztah mezi advokátem a klientem 

zanikne na základě výpovědi smlouvy o poskytování právních 

služeb ze strany advokáta, je advokát na základě ustanovení § 

20 odst. 5 zákona o advokacii povinen ještě po dobu patnácti 

dnů od zániku smlouvy výpovědí učinit veškeré neodkladné úkony 

tak, aby klientovi nevznikla újma na jeho právech či 

oprávněných zájmech. Pokud však klient sdělí advokátovi, že na 

                                                 
212 K tomu srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č. 38/04 
213 Srov. čl. 9 odst. 4 "Etického kodexu" 
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splnění této jeho povinnosti netrvá či učiní jiná potřebná 

opatření, advokát tuto povinnost nemá, jelikož toto ustanovení 

je dispozitivní a připouští tudíž odlišnou dohodu obou 

smluvních stran - advokáta a jeho klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129

Kapitola IV.: ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI ADVOKÁTEM  

A JEHO KLIENTEM   

 

 

1. Podmínky zániku práv a povinností advokáta vůči klientovi 

 

 Tak jako každý jiný soukromoprávní vztah, tak i právní 

vztah advokáta a klienta, tudíž i v něm obsažená práva a 

povinnosti advokáta ke klientovi, může zaniknout, a to 

samozřejmě různými způsoby. Způsoby zániku jejich vztahu 

upravuje občanský zákoník a dále zákon o advokacii jako norma 

speciální. V rámci ochrany práv a oprávněných zájmů klienta 

jsou povinnosti skončení takového vztahu obsáhlejší, zejména v 

porovnání se skončením jiných soukromoprávních vztahů. Půjde 

zde především o advokátovu povinnost vykonat veškeré úkony, 

které nesnesou odkladu po dobu patnácti dnů od ukončení 

spolupráce tak, aby klient neutrpěl žádnou újmu - o této 

povinnosti bylo vzhledem k její důležitosti pojednáno i 

mnohokrát výše. 

 Obecně zanikají práva a povinnosti advokáta ke klientovi 

na základě jejich vzájemné dohody. Dále tyto práva a 

povinnosti zanikají bez dalšího v případě uplynutí času, když 

smlouva o poskytování právní pomoci byla omezena na dobu 

určitou. Bez dalšího rovněž zanikají práva a povinnosti 

advokáta ke klientovi, pokud smlouva o právní pomoci byla 

omezena pouze na konkrétní úkon, který má advokát pro klienta 

obstarat a tento úkon byl obstarán214. Jeho práva a povinnosti 

rovněž zaniknou, pokud soud v případě ustanoveného advokáta 

takové ustanovení zruší215. Dále i jednotlivé procesní předpisy 

omezují plnou moc udělenou klientem advokátovi (v případě, že 

není stanoveno jinak) na dobu řízení; kupříkladu pouze na dobu 

                                                 
214 Srov. ustanovení § 33b odst. 1 pís. a občanského zákoníku 
215 Srov. např. ustanovení § 39 odst. 1 trestního řádu 
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trestního stíhání v řízení trestním a v případě pravomocného 

skončení takového řízení, resp. trestního stíhání, zaniká i 

tato plná moc, a tedy i jejich právní vztah a vzájemná práva a 

povinnosti216. Podobnou úpravu nalezneme i v procesu civilním.  

 Práva a povinnosti advokáta ke klientovi skončí též smrtí 

nebo zánikem jedné ze smluvních stran. To platí i v případě, 

že klientem advokáta je právnická osoba, která zanikla bez 

likvidace a má právního nástupce. 

 Dle nedávné dikce ustanovení zákona o advokacii byla 

poněkud nepřesně upravena možnost ukončení spolupráce mezi 

advokátem a klientem, tedy i zánik advokátových práv a 

povinností, na základě odstoupení od smlouvy. Takové 

odstoupení by de facto vedlo k povinnosti smluvních stran 

vrátit si veškeré poskytnuté plnění, a proto byl rovněž i v 

tomto případě na místě požadavek na novelizaci zákona o 

advokacii, která přinesla řešení v podobě právního institutu 

vypovězení smlouvy.  

 Ze zásady lze ještě dělit, mimo výše uvedené, základní 

způsoby zániku práv a povinností advokáta ke klientovi, a to 

buďto jejich zánik z podnětu advokáta či z podnětu klienta. 

 

 

2. Zánik práv a povinností z podnětu advokáta 

 

 Takovéto ukončení vzájemného vztahu, a tedy i zánik práv a 

povinností advokáta ke klientovi, může být dle zákona o 

advokacii povinné či dobrovolné. Posouzení otázky, zda advokát 

vypověděl smlouvu o poskytování právní pomoci oprávněně, je v 

pravomoci kárného orgánu advokacie217. 

 O povinném ukončení vztahu mezi advokátem a klientem z 

podnětu advokáta bylo již pojednáno rovněž dříve. Advokát je 

                                                 
216 K tomu srov. ustanovení §41 odst. 5 trestního řádu 
217 Srov. rozhodnutí kárného senátu kárné komise Komory č.2/98 
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zde povinen vypovědět smlouvu o poskytování právní pomoci mezi 

ním a klientem, popřípadě požádat soud o zrušení svého 

ustanovení či Českou advokátní komoru o zrušení svého určení, 

pokud advokát dodatečně zjistí skutečnosti, dle kterých by i 

musel poskytnutí právní pomoci odmítnout218.  

 Dobrovolné ukončení vzájemného vztahu advokáta a klienta 

je upraveno v ustanovení § 20 odst. 2 a násl. zákona o 

advokacii, které advokáta opravňuje k výpovědi smlouvy o 

poskytování právní pomoci, popřípadě k požádání soudu o 

zrušení svého ustanovení či České advokátní komory o zrušení 

svého určení v případě, že dojde k narušení nezbytné důvěry 

mezi ním a klientem anebo neposkytuje-li jeho klient potřebnou 

součinnost. V praxi se narušení vzájemné důvěry, jako 

základního stavebního kamene vztahu advokáta a klienta, které 

akcentuje i zákon o advokacii, projevuje zejména neúplným či 

velmi nepravdivým sdělováním informací advokátovi ze strany 

klienta. Advokát by v takovém případě byl asi jen stěží 

schopen poskytovat svému klientovi kvalitní právní služby. 

Dále je advokát oprávněn odstoupit (vypovědět smlouvu) od 

spolupráce s klientem, pokud klient přes poučení advokáta o 

tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským 

předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto dle těchto pokynů v 

daném případu postupoval. 

Advokát je rovněž oprávněn ukončit smlouvu s klientem 

výpovědí v případě, že klient odmítá složit advokátovi 

potřebnou zálohu na odměnu za poskytování právních služeb, 

ačkoli ho o to advokát požádal.   

 Z žádných jiných důvodů než výše uvedených nemůže advokát 

smlouvu o poskytování právní pomoci vypovědět, čímž také zákon 

o advokacii zcela záměrně akcentuje ochranu klienta jako 

právního laika219. 

                                                 
218 Srov. ustanovení § 20 odst. 1 zákona o advokacii 
219 K tomu také blíže Pelikánová, I.: Smlouva advokáta s klientem, Bulletin advokacie, 1998, č.8 
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 Výpovědní doba může být stanovena pouze v případě výpovědi 

advokáta pouze při výpovědi z důvodu narušené důvěry či 

nevhodných pokynů, v případě výpovědi klienta kdykoliv. 

Výpovědní doba však nesmí být delší než tři měsíce. 

 

 

3.  Zánik práv a povinností z podnětu klienta 

 

 Na rozdíl od advokáta je klient oprávněn smlouvy o 

poskytování právní pomoci vypovědět kdykoli, a to i bez 

uvedení důvodu220. Důvodem pro odstoupení může být úspěšná 

realizace klientových záměrů a klient už tedy advokáta dále 

nepotřebuje anebo na druhou stranu to může být nespokojenost 

klienta s kvalitou či cenou poskytovaných právních služeb. 

Ukončení spolupráce klient realizuje přímo výpovědí smlouvy o 

poskytování právních služeb či vypovězením plné moci 

advokátovi. Takovéto vypovězení je účinné od chvíle, kdy se o 

něm advokát dozví221.  

 V případě, že byl advokát ustanoven civilním soudem, končí 

právní vztah mezi ním a klientem kromě pravomocně skončeného 

soudního řízení, uzavře-li klient jako účastník řízení smlouvu 

s jiným právním zástupcem a oznámí tuto skutečnost soudu, 

popřípadě pokud soud zprostí advokáta povinnosti svého klienta 

jako účastníka řízení zastupovat. Obdobná situace například 

platí i v řízení trestním či při určení advokáta Českou 

advokátní komorou. 

 

 

 

 

                                                 
220 K tomu srov. ustanovení § 20 odst. 4 zákona o advokacii ve spojení s ustanovením § 33b odst. 1 písm. b 
občanského zákoníku 
221 Srov. ustanovení § 33b odst. 4 občanského zákoníku 
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Závěrem 

 

 Práva a povinnosti advokáta ve vztahu ke klientovi, tak 

jak jsem se je pokusil ve své práci analyzovat, jsou 

základními stavebními kameny naplňující ústavně zaručené právo 

na právní pomoc. České právní a stavovské předpisy, které tyto 

práva a povinnosti upravují, nejsou sice ještě zcela dokonalé, 

nicméně poskytují alespoň teoretický právní základ pro 

naplnění jeho základních funkcí a především vzhledem ke kárné 

odpovědnosti advokáta i pro vyvážené postavení obou subjektů 

tohoto vztahu.  

 Závěrem bych se i odvážil polemizovat s některými názory z 

právní praxe, které pro důsledné uplatňování práva na právní 

pomoc důsledně a bez dalšího požadují zvyšování právního 

povědomí osob, tedy klientů, jako spotřebitelů právních 

služeb. Tyto názory se mi zdají býti do jisté míry 

alibistické, neboť je to snad advokát, klientův právní přítel, 

kdo by se měl jako profesionál celoživotně právně vzdělávat 

tak, aby svému klientovi, laickému protějšku, mohl zaručit co 

nejvyšší míru obrany a prosazování jeho práv a oprávněných 

zájmů. Klient přece taktéž nepožaduje po svém obhájci, aby 

vykonával a zdokonaloval se v profesi, která je kupříkladu 

tomuto klientovi vlastní, a nevyžaduje po něm, aby si v rámci 

této profese zvyšoval kvalifikaci. 

Stran všech pozitiv úpravy vztahu advokáta a klienta a 

práv a povinností advokáta ke klientovi je tak z mého pohledu 

stěžejním problém to, aby advokáti v rámci celé profese byli 

opravdovými právně erudovanými odborníky a vykonávali své 

povolání v rámci těch nejvyšších mravních zásad i navzdory 

tomu (a možná právě proto), že jsou veřejností někdy vnímáni 

pouze jako lovci svého palmáre a ne jako ochránci práv klientů 

a obecné spravedlnosti. Na druhou stranu však musí advokátní 

stav po společnosti legitimně požadovat zajištění svých 
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veškerých výsad a privilegií, které se promítají i do vztahu 

mezi nimi a jejich klienty a do plnění jejich práv a 

povinností. Mluvím zde především o současném ohrožení 

advokátovy nezávislosti, které je však základním předpokladem 

výkonu jeho povolání a zajištění spravedlnosti vůbec. Problém 

bych ani tak nespatřoval v institutu zaměstnaného advokáta, 

nýbrž spíše v potřebě důsledně přehodnotit princip důvěrného 

zacházení s informacemi tak, aby byla opravdu advokátova 

nezávislost zaručena. Rovněž tak lze do jisté míry souhlasit s 

názory, že postmoderní éra, ve které žijeme, si stále vyžaduje 

a bude vyžadovat reformu advokacie a tedy i obsahu právního 

vztahu advokáta a klienta. V rámci aplikační praxe se totiž 

objevují nové a nové otázky, které nelze – bez provedení 

příslušné legislativní změny – uspokojivě řešit např. výkladem 

nebo analogií. Z tohoto důvodu i byly shromážděny podněty pro 

poslední provedenou novelizaci zákona o advokacii, která 

odstranila některé nedostatky stávající právní úpravy a 

zavedla rovněž některá nová pravidla týkající se výkonu 

advokacie a otázek souvisejících. Požadavek další novelizace 

je však nasnadě a je požadována reforma advokacie, která by 

měla akceptovat a pokusit se utišit kritické ohlasy, jež 

napadají advokátní stav pro jeho využívání etických principů 

spíše k vlastní ochraně než k ochraně společnosti a které 

kritizují způsob uplatňování profesní samosprávy, jako 

nedůsledné uplatnění odpovědnosti tohoto stavu veřejnosti, či 

stěžejní roli peněz ve vztahu advokát - klient, kdy současný 

systém nabízí až příliš ochotně zastoupení každému, kdo si je 

může finančně dovolit, zatímco právo těch ostatních na 

přiměřené zastoupení přitom často zůstává stranou a advokáti 

při své honbě za ziskem postupují na úkor času původně 

vyhrazeného poskytování služeb pro bono a sociálně 

zodpovědnému jednání. Je proto na místě se začít bez ohledu na 
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možné fiskální problémy komplexně věnovat úpravě práva 

chudých.    

 Nutno tedy podotknout, že ačkoli již vývoj kvality práv a 

povinností advokáta ve vztahu ke klientovi dospěl, vzhledem i 

k několika novelizacím zákona o advokacii, do vysoké úrovně, 

je třeba ho neustále pěstit a zlepšovat tak, aby právo na 

právní pomoc nebylo pouhou textovou zmínkou v rámci našeho 

ústavního pořádku, ale i právem, které může využít opravdu 

každý za jakékoli situace a které bude i takto vnímáno v očích 

klientské veřejnosti. 

 

 Závěrem bych také rád poděkoval paní docentce Aleně 

Mackové za ochotnou spolupráci a za odborné a tematické vedení 

při tvorbě této práce. 
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Resume 

 

 

This work focuses on the rights and obligations between 

the lawyer and his client in their mutual legal relationship. 

It pays attention especially to a legal analysis of these 

mutual rights and obligations de lege lata under the laws and 

professional rules, being in force in September 2009, and also 

adds some considerations de lege ferenda. 

 Rights and obligations of the lawyer in relation to the 

client constitute ipso iure a substantial part of the contents 

of their mutual legal relationship. The relationship between 

the lawyer and the client is a bilateral relationship in which 

one of the parties is highly erudite in law and the other 

generally acts as a layman. This relationship is not of a 

solely economic nature, as it may sometimes be misunderstood, 

but it is interwoven with a number of other, especially 

personal, social and - last but not least - ethical ties. 

Legal institutions of the lawyer / client relationship have 

already been known since the days of the ancient Rome and have 

undergone a quite long and important development. The current 

dynamics of the legal science and, essentially of the entire 

society (in particular the recent breaching of the principle 

of a professional secrecy of the lawyer and thus his 

independence, obligation issues in conflicts of interest 

cases, and - last but not least - the role of self-

administration chambers) raises the various dangers that 

threaten the relationship between the lawyer and the client 

and their mutual rights and obligations. The work is also 

enlarged on these current problems in the light of the rights 

and obligations in the lawyer / client relationship. 

   A legal relationship between the lawyer and the client, 

whose content intra legem defines in particular the 
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contractual rights and obligations of the lawyer, is a primary 

purpose of creation, existence and development of the 

independent legal profession that is also linked to its 

privileged role in the justice system, being the provision of 

legal aid. This role of advocacy is also indispensable and 

exclusive in its essence, especially in relation to the 

obligation of lawyers to absorb the entire legal order. 

 Consequently a sense of the content of this work is not 

only confined to an ad hoc periphrastic analysis of individual 

rights and obligations of the lawyer in his legal relationship 

with the client as defined by Lawyer Regulation, but it also 

aims at adding aliquid novi and highlighting the most relevant 

background and current problems of the mutual rights and 

obligations with respect even to the relevant court 

jurisprudence, disciplinary practices of the Czech Bar 

Association and various other consequences as emerging in the 

legal and law practice. For this reason, the work does not 

lengthy addresses detailing the rights and obligations of the 

lawyer towards the client in a different judicial proceedings, 

which are regulated by the relevant procedural rules, 

(although it is also briefly mentioned due to the subject 

introduction) but it attempts to cover as deep as possible its 

basic theme - rights and obligations of the lawyer in the 

legal relationship to his client, which are generally applied 

at all times, in all circumstances and within and outside all 

judicial proceedings. Because of the interpretative function, 

the author focuses in his work first on the right to legal aid 

as condicio sine qua non, its constitutional and international 

legal base as well as the role of a lawyer throughout the 

judicial system and on the adjustment of his legal status 

before analyzing these rights and obligations. 
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