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Účelem této práce je popsat vztah mezi advokátem a klientem, který vzniká na 

základě mandátní smlouvy upravené v Obchodním zákoníku. Nicméně, některá práva a 

povinnosti mohou vzniknout také na základě Zákona o advokacii a stavovských 

předpisů, a protože se jedná o zvláštní právní předpisy, budou mít tato pravidla 

přednost.  

Existují také další způsoby vzniku vztahu mezi advokátem a klientem. Jsou jimi 

rozhodnutí soudu o ustanovení advokáta a určení advokáta Komorou. V této práci se 

zaměřím zejména na úpravu mandátní smlouvy, práv a povinností z ní vyplývajících, 

ale zmíním také pravidla vztahující se k dalším způsobům vzniku právního vztahu mezi 

advokátem a klientem.  

Vztah, který zde vzniká, má velmi specifickou povahu. Ačkoliv se na první pohled 

může zdát, nejedná se o vztah čistě ekonomický, ale o vztah, který je protkán řadou 

sociálních, osobních a etických vazeb. 

Tato práce se skládá ze čtyř kapitol. Kapitola první je kapitolou úvodní a vysvětluje 

některé klíčové pojmy jako advokát, klient, evropský advokát a právní rámec, ve kterém 

advokát poskytuje svoje služby. 

Kapitola druhá se soustředí na vznik právního vztahu advokáta a klienta a je 

rozdělena do dvou částí. Část první popisuje vznik právního vztahu mezi advokátem a 

klientem na základě soudního rozhodnutí a část druhá potom vznik takového vztahu 

v případě určení Komorou. 

Třetí kapitola pojednává o obsahu právního vztahu mezi advokátem a klientem. 

Tato kapitola poskytuje zejména přehled důležitých práv a povinností, které advokát 

má. Mezi tato práva a povinnosti patří povinnost chránit práva a zájmy klienta, 

povinnost mlčenlivosti, informační povinnost a povinnost vést dokumentaci, povinnost 

pojistit se pro případ odpovědnosti za škodu a mnohé další. Také jsem řešila otázku 

důležitých principů, které musí advokát dodržovat. Jsou jimi např. nezávislost, 

bezúhonnost a svědomitost a právo na (smluvní nebo mimosmluvní) odměnu. 



Čtvrtá a poslední kapitola představuje čtenáři podmínky ukončení právního vztahu 

mezi advokátem a klientem. Tato kapitola se skládá ze dvou částí. První z nich řeší 

ukončení vztahu z pohledu advokáta a druhá z pohledu klienta. 

V závěru této práce jsem naznačila, že vytvoření nového smluvního typu by mohlo 

zjednodušit systém práv a povinností, který je v současné době upraven v několika 

právních předpisech. 

 


