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Ústředním tématem mé diplomové práce je profesní etika vztahující se k výkonu 

advokacie v České republice a instituty s etikou advokáta související.  

 Důvodem, proč jsem si uvedený námět zvolila, je především má dosavadní praxe 

v advokátní kanceláři, kde jsem se setkala již s mnoha kladnými i zápornými přístupy 

k výkonu tohoto povolání, a také zájem veřejnosti o advokátní etiku, který roste 

součastně s rostoucí potřebou občanů využívat služeb právních poradců a zástupců. 

 V první kapitole práce jsou podrobně vysvětleny základní pojmy (etika, 

morálka, právo), jejichž vymezení je pro pochopení problematiky profesní etiky 

advokáta stěžejní, a jsou nastíněny také jejich vzájemné vztahy.     

 Ve druhé kapitole jsou ve stručnosti představeny nedlouhé, ale bohaté dějiny 

advokacie na území České republiky, které se píší od 12. století.     

 Kapitola třetí se již zaměřuje na vymezení institutu profesní etiky. První část se 

týká profesní etiky jako souboru mravních norem platných pro určité povolání a část 

druhá definuje profesní etiku ve vztahu k výkonu advokacie. Třetí část třetí kapitoly je 

nazvána profil advokáta. Kromě eticko-psychologického profilu advokáta, který 

vyjmenovává teoreticky ideální vlastnosti a schopnosti advokáta, je značná část 

věnována komunikaci a rétorice. Advokát se při výkonu svého povolání dostává do 

neustálého kontaktu s klienty, kolegy, soudci, a proto musí být schopen vést s nimi 

dialog a zvládat možné konfliktní situace.     

 V první části čtvrté kapitoly je stručně vymezena současná právní úprava, která 

se advokacie týká, a to včetně zákonných předpokladů nutných k řádnému výkonu 

povolání advokáta. Část druhá je věnována konkrétním principům profesní etiky 

advokáta, které vyplývají z příslušných ustanovení Etického kodexu advokátů Evropské 

unie, Charty základních principů evropské advokacie, českého Etického kodexu 

advokacie i zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.      

 Ve své diplomové práci jsem použila informace získané nejen z odborné 

literatury a časopisů, monografií a internetových online zdrojů, ale také z rozhovorů s 

mými kolegy z advokátní kanceláře. Cílem mé práce bylo definování a přiblížení 

hlavních oblastí profesní etiky advokáta a souvisejících témat. 


