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Úvod           

 Ústředním tématem mé diplomové práce je profesní etika advokáta a instituty 

s výkonem advokacie související.        

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

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

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

současně s rostoucí potřebou občanů vyuţívat sluţeb právních poradců a zástupců.

 Část veřejnosti právní zástupce vnímá jako příslušníky privilegovaného 

společenství, které zneuţívá nevědomosti a bezmoci obyčejných lidí k vlastnímu 

obohacení. Druhý krajní přístup povaţuje advokáty za ochránce, kteří svými aţ 

nadlidskými schopnostmi a kvalitami zajišťují, ţe světem nevládne bezpráví. 

 Kaţdý člověk se během svého ţivota můţe dostat do situace, kdy bude 

přemýšlet o tom, zda ochranu svých práv a oprávněných zájmů nesvěřit osobám 

z nejpovolanějších – advokátům. Nezastupitelné místo ve společnosti si advokáti 

vydobyli především znalostí práva a orientací v právním systému.     

 Výkon advokacie sebou přináší celou řadu práv, ale také povinností, které jsou 

zakotveny v zákonech, vyhláškách i stavovských předpisech. Od advokáta bylo, je a 

vţdy bude vyţadováno čestné a důstojné chování odpovídající jeho prestiţnímu 

povolání. Pokud advokát holduje alkoholu, třebaţe ve volném čase, vyvolává to u 

veřejnosti aţ nepřiměřeně negativní ohlas, který můţe být vztahován na celou 

advokacii.          

 Etické principy advokátní profese jsou závazně stanoveným regulátorem 

chování příslušníků tohoto povolání. Advokát jedná nejen ovlivněn vlastním morálním 

přesvědčením, ale také usměrněn obecně závaznými morálními pravidly. Společnost se 

tak snaţí vymezit vhodné vlastnosti a schopnosti, které by měl advokát mít, a ty u něho 

také očekává.            

 Tato diplomová práce by měla být vodítkem pro snadnější orientaci 

v problematice profesní etiky advokáta. Úvodní část bude věnována charakteristice 

základních pojmů (etika, morálka, právo) a stručnému náhledu do historie advokacie 

v českých zemích. V druhé části bude vymezen institut profesní etiky a zdůrazněna 

nutnost dobrých komunikačních schopností advokáta. Poslední část práce bude 

obsahovat výklad konkrétních principů vztahujících se k výkonu advokacie. 
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1. Vybrané etické pojmy       

 K zodpovězení otázek, které se týkají profesní etiky v oblasti advokacie, je 

důleţité pochopení základních pojmů, zejména etiky, morálky, práva, a jejich 

vzájemných vztahů. 

1.1. Etika a morálka         

 Obecně je moţné rozlišovat dva druhy mezilidských vztahů. Organické vztahy, 

jakými jsou například vztahy mezi rodiči a dětmi, jsou základem vztahů sociálních. 

Lidské jednání a konání, k němuţ dochází v těchto vztazích, je ovlivňováno a 

regulováno zejména morálkou (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, 

mrav).
1)

           

 Zdroj morálky současné západní civilizace je moţné hledat v odkazu antické 

moudrosti a v ţidovsko – křesťanských náboţenských hodnotách.
2) 

Tradičně je morálka 

definována jako historický soubor hodnot, postojů, ideálů a představ ve společnosti, 

které ovlivňují a regulují lidské jednání. Soubor těchto hodnot a představ se samozřejmě 

různí v jednotlivých historických etapách, v jednotlivých společnostech. Od pravidel 

zdvořilosti se morálka liší tím, ţe se týká věcí povaţovaných v dané společnosti za 

závaţné a podstatné, na druhé straně od práva se liší tím, ţe se nedá soudně vymáhat a 

za její porušení nehrozí právní sankce (tresty).       

 Ve sféře morálky hrají důleţitou úlohu mravní normy definující příslušná 

pravidla chování lidí a jejich vzájemných vztahů. Mravní normy jako celek určují, co je 

správné a nesprávné nikoliv ze subjektivního hlediska jednajícího, ale z hlediska obecně 

platných a přijímaných principů a hodnot, které sdílí daná kultura či civilizace. Kořeny 

morálky, jakoţto určitého systému hodnot, jsou zakotveny v lidových zvycích a 

mravech i v náboţenských kodexech.
3), 4)        

 „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ (Bible, Tob. 4,15)
5)

   

 Svému vlastnímu jednání i jednání druhých lidí připisujeme ve vzájemných 

                                                           
1) České slovo mrav pochází z praslovanského základu norv- (staročesky nrav) – to, co se obecně líbí, co je vhodné. 
2) JANOTOVÁ, Helena aj. Profesijná etika. 1. vydání. Praha : EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2005. s. 9-12. ISBN 80-86861-
43-0. 
3) SEKNIČKA, Pavel aj. Úvod do hospodářské etiky. 1. vydání. Praha : CODEX Bohemia, s.r.o., 1997. s. 9-10. ISBN 80-
85963-40-X. 
4) ŠOKA, Ondřej. Etika v advokacii. Praha, 2006. 108 s. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. 
5)Wikipedie : Otevřená encyklopedie : Morálka *online+. c2010 *citováno 30. 06. 2010+. Dostupný z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mor%C3%A1lka&oldid=5282093> 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mor%C3%A1lka&oldid=5282093
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vztazích určitou mravní hodnotu. Takové jednání pak posuzujeme jako mravné či 

nemravné, dobré nebo špatné. Při tomto svém hodnocení předpokládáme nejen, ţe 

kaţdý ví, co je dobré a co je špatné, ale také ţe jednající se sám rozhoduje o způsobu 

svého jednání a je schopen tyto své činy odůvodnit. Sociální či mezilidský aspekt 

mravního hodnocení chování a osob souvisí se základními pravidly souţití lidí a výše 

uvedenou citaci z Bible lze povaţovat za jednoduché vyjádření poţadavku, aby se lidé 

akceptovali jako rovnocenné bytosti a při svém jednání brali v úvahu skutečnost, ţe i 

ostatní lidé mají obdobné potřeby a zájmy.
6)

         

 Název pojmu etika pochází z řeckého slova ethos – mrav. V hovorové řeči se 

pojmy morálka a etika často pouţívají jako synonyma, nicméně obvykle pojem etika 

slouţí k označení vědní disciplíny, části praktické filosofie. Etika se zabývá teoretickým 

zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje 

moţnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Etika nepředepisuje pravidla chování 

jakoţto mravní normy, ale naopak je studuje, aby ukázala moţnosti i případné následky 

určitých způsobů jednání.
7)

  Etika se zabývá problematikou mravního dobra, je vědou o 

mravnosti. Emmanuel Lévinas
8 )

 definuje etiku jako „zpochybnění mé libovůle 

přítomností druhého.“           

 Tato disciplína se rozvíjí jiţ od dob antického Řecka. Pojem etika, jako označení 

vědní disciplíny zkoumající lidské jednání vzhledem k mravním poţadavkům, zavedl 

představitel vrcholného období řecké filozofie Aristoteles ze Stageiry.
9), 10)

   

 Normativní etiku zabývající se otázkami povinností a otázkami hodnot, tj. 

hledající odpovědi na to, zda je něco morálně správné či nikoli, je moţné rozlišit mimo 

jiné na autonomní a heteronomní. Toto dělení pochází od filozofa Immanuela Kanta.
11)

 

I. Kant povaţoval za základní princip etiky a mravnosti autonomii vůle. Morálku tak 

zakládá na dobré vůli, která můţe být jediným správným východiskem dobrého jednání. 

                                                           
6) ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1. vydání. Praha : Zvon, české katolické nakladatelství, 1994. s. 14-16. ISBN 
80-7113-111-3. 
7) VANĚK, Jiří. Principy obecné, ekonomické a informační etiky. 1. vydání. Praha : EUROLEX BOHEMIA, s.r.o., 2005. s. 
9. ISBN 80-86861-54-6. 
8) Emmanuel Lévinas (1906-1995) – francouzský filozof, narozen v Litvě, věnoval se především fenomenologii, 
judaismu a etice. 
9) Aristoteles ze Stageiry (384-322 př.n.l.) – řecký filozof, narozen v Makedonii, věnoval se mimo jiné studiu etiky, 
metafyziky, politiky, rétoriky.  
10) ARISTOTELES. Etika Níkomachova. Praha, 1996. Převzato z: ŠOKA, Ondřej. Etika v advokacii. Praha, 2006. 108 s. 
Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. 
11) Immanuel Kant (1724-1804), německý filozof, svůj zájem zaměřil zejména na epistemologii, etiku a estetiku 
nebo filozofii náboženství.  
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V Kritice praktického rozumu z roku 1788 představil významnou normu, kterou je tzv. 

Kantův kategorický mravní imperativ: „Jednej vţdy tak, aby zásada tvé vůle se mohla 

stát obecným zákonem.“ Heteronomní etika naopak předpokládá existenci zdroje 

mravních zásad mimo lidský svět. Mravní zásady, pravidla etiky jsou dány od autority 

(od Boha) stojící nad člověkem a jsou neměnná, nezávislá na názorech jednotlivce.
12), 13) 

  Výchozím předpokladem Kantovy morální filozofie je, ţe lidské jednání má a 

musí mít mravní základ. I. Kant pracuje s hypotézou existence objektivně platného a 

závazného pravidla, které se spolupodílí na mravním jednání. „Za mravní jednání 

odmítá povaţovat pouze samotný výsledek, byť by se mohl jevit sebevíce jako mravně 

správný, ale výchozím určením pro čin chápaný jako mravní je vědomé uţití vůle, jeţ 

nepodléhá proměnlivým okolnostem, ale je vázána na rozumové představy, které platí 

objektivně a jsou označovány jako povinování, tj. chtění o sobě.“ Morální principy i 

zákony jsou tak propojovány s autonomií svobodné vůle. Kategorický imperativ tedy 

určuje jednání jako všeobecně nutné samo o sobě bez vztahu k pouhému výsledku. 

Podle I. Kanta má být kategorický imperativ, který lze chápat také jako určitý návod při 

rozhodování o tom, co je a co není morální, natolik jednoduchý, ţe si jej mohou osvojit 

všichni a budou tak vţdy schopni posoudit morálnost svého jednání. Zároveň musí být 

sám o sobě dostatečným impulzem vedoucím k morálnímu jednání. Cílem lidského 

jednání nemá být příslib odměny nebo naopak obava z trestu, ale samo dobro.
14) 

1.2. Etika (morálka) a právo       

 Morálka není jediným hlediskem, jímţ se posuzuje lidské jednání a konání, a to 

zejména z důvodu existence spojitosti mezi morálkou a právem, zákonem. JUDr. Jan 

Vyklický ve svém pojednání Honor est praemium virtutis aneb Etika soudcovského 

jednání napsal: „Bez morálky není právo (právní řád, hodný toho názvu) a nelze 

dosáhnout ani spravedlnosti.“
15)

  Právo je v daném případě nutné chápat jako systém 

závazných pravidel chování, který je v určité formě přijímaný v dané společnosti s tím, 

ţe dodrţování těchto zásad je vynutitelné státními mocenskými prostředky. Právní 

                                                           
12) BÍLÝ, Jiří. Základy etiky, estetiky a religionistiky. 1. vydání. Praha : EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2005. s. 11-14. ISBN 
80-86861-21-X. 
13) Wikipedie : Otevřená encyklopedie : Etika *online+. c2010 *citováno 30. 06. 2010+. Dostupný z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Etika&oldid=5512386> 
14) KANT, I. Základy metafyziky mravů. Praha, 1976. Převzato z: VÁNĚ, Jan. Proměny spravedlnosti. Pokus o 
typologii. 1. vydání. Plzeň ; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. s. 68-71. ISBN 978-80-7380-053-6. 
15) VYKLICKÝ, Jan. Honor est praemium virtutis aneb Etika soudcovského jednání. Soudce. 2004, roč. 2004, č. 11, s. 
4. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Etika&oldid=5512386
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normy se od norem mravních liší mimo jiné právě tím, ţe jejich závaznost je 

garantována státní mocí.
16 ) 

Právo se tak vedle morálky stává dalším podstatným 

regulátorem lidského konání. Obecně lze dojít k názoru, ţe právo má v morálce či etice 

své kořeny.            

  V současné době je však nutné právní a etické roviny do určité míry rozlišovat. 

Úkolem práva není prosazovat vše, co je povaţováno za mravní normu. Právní řád 

upravuje pouze minimum vztahů, k nimţ dochází mezi lidmi, a zaměřuje se na mravní 

normy, bez nichţ by nemohlo být realizováno tzv. obecné dobro, které lze 

charakterizovat jako určité dosaţitelné optimum dobrého vzájemného souţití uvnitř 

státu. Právo vymezuje vzájemné povinnosti a zajišťuje dodrţování nezbytné míry 

spořádaného chování mezi lidmi. Není moţné, aby právní řád striktně zakazoval vše, co 

je nemravné a přikazoval činit vše mravné. Pouze přístup právní politiky můţe 

rozhodnut, jaký rozměr bude mít uplatňování zásad etiky a morálky v dané společnosti, 

neboť přestoţe etika a právo patří k různým rovinám, navzájem se ovlivňují. Řada 

právních norem obsahuje pojmy převzaté z etiky, například institut dobrých mravů 

v právu občanském či poctivý obchodní styk v právu obchodním. Právo je tak nutné 

chápat jako určitou součást mravního řádu společnosti.
17), 18)  

      

 Z výše uvedeného je moţné dovodit a shrnout, ţe etika a právo se v mnohém 

překrývají a v mnohém se také liší. Okruh působení etiky a morálky je mnohem širší 

neţ oblasti, do nichţ zasahuje právo, ovšem na druhé straně jsou sféry, kam morálka 

přímo nezasahuje. V případě, ţe se obě oblasti působení prolínají, je důleţité, zda jsou 

morálka a právo ve vzájemném souladu.
19)   

     

 Vzájemnému vztahu morálky a práva se ve své stati Právo a morálka (Zamyšlení 

nad jejich sporným vztahem) věnoval také Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann.
20)

  

 Své pojednání uvádí odkazem na úryvek z filmu Wernera Koeniga Nic neţ 

pravda (Nichts als die Wahrheit, After the Truth), popisující fiktivní soudní jednání 

                                                           
16) ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1. vydání. Praha : Zvon, české katolické nakladatelství, 1994. s. 111. ISBN 
80-7113-111-3.  
17) SEKNIČKA, Pavel aj. Úvod do hospodářské etiky. 1. vydání. Praha : CODEX Bohemia, s.r.o., 1997. s. 11. ISBN 80-
85963-40-X. 
18) ŠOKA, Ondřej. Etika v advokacii. Praha, 2006. 108 s. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická 
fakulta. 
19) JANOTOVÁ, Helena aj. Profesijná etika. 1. vydání. Praha : EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2005. s. 13-14, s. 54-58. ISBN 
80-86861-43-0. 
20) Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann (* 1960), profesor morální teologie a sociální etiky, působí mimo jiné na 
Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
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proti Dr. Josefu Mengelemu. Mengeleho obhájce Peter Rohm se snaţí prezentovat etiku 

jako institut podmíněný časem a prostředím. Etika zde není měřítkem legitimující platné 

právo, ale naopak právo má vymezit měřítka pro individuální jednání. Pro posouzení 

práva samého a pro politiku, která toto právo tvoří a prosazuje, neexistují poté ţádná 

další etická kritéria.           

 Proti převracení vztahu morálky a práva se staví filozof Leo Strauss
21)

: „Jestliţe 

neexistuje ţádné vyšší měřítko neţ ideál naší společnosti, pak nejsme s to získat kritický 

odstup od tohoto ideálu.“
22)

 L. Strauss se domnívá, ţe v člověku existuje něco, co není 

zotročeno společností, a proto je schopen nalézt měřítko k posuzování ideálů vlastní i 

jiné civilizace. Otázkou zůstává, zda mají a mohou být etická měřítka formulována a 

normativně zapsána.          

 Prof. Dr. Rethmann se ve svém pojednání zabývá také vztahem morálky a 

přirozeného práva, kdyţ uvádí: „Jen právo podle přirozenosti je legitimním právem.“ 

Významným znakem přirozeného práva je jeho poznatelnost přirozeným rozumem 

kaţdého člověka. Učení o přirozeném právu se v mnohém inspiruje tezemi antických 

myslitelů, například Aristotelem ze Stageiry. Ve svém díle Etika Nikomachova rozlišuje 

Aristoteles u práva polis (město, obec, městský stát) předpozitivní přirozené právo 

(právo z přirozenosti, dikaion physikon) a pozitivní zákonné právo (právo ustanovené 

lidmi, dikaion nomikon), kdyţ přirozené právo chápe jako právo mající všude stejnou 

sílu platnosti a nezávislé na souhlasu nebo nesouhlasu lidí. Naproti tomu zákonné právo 

nabývá podle Aristotela svou závaznou platnost pouze ze svého ustanovení. Člověk je 

zasazen do určité dějinné a politické skutečnosti (polis) a tím, ţe v polis ţije, 

uskutečňuje svoji přirozenost. Přirozené právo se realizuje v tom, co jiţ v daném 

společenství platí jako správné.
23)

        

 Dalšími významnými autory, jejichţ názorům věnuje Prof. Dr. Rethmann ve své 

stati pozornost, jsou Thomas Hobbes
24)

 a Niklas Luhmann.
25)

    

 V moderních společnostech jsou formulovány právní teorie zaloţené na principu 

                                                           
21) Leo Strauss (1899-1973), politický filozof, kritik moderní filozofie. 
22) STRAUSS, Leo. Naturrecht und Geschichte. Frankfurt, 1977. s. 3. Citováno v: RETHMANN, Albert-Peter. Právo a 
morálka : Zamyšlení nad jejich sporným vztahem. Salve : Revue pro teologii a duševní život. 2005, roč. 2005, č. 4, s. 
81.  
23) ARISTOTELES. Etika Níkomachova. Praha, 1996. Převzato z: RETHMANN, Albert-Peter. Právo a morálka : 
Zamyšlení nad jejich sporným vztahem. Salve : Revue pro teologii a duševní život. 2005, roč. 2005, č. 4, s. 84.   
24) Thomas Hobbes (1588-1679), anglický filozof, zabýval se například politickou filozofií, filozofickou antropologií, 
teologií, etikou. 
25) Niklas Luhmann (1927-1998), německý sociolog, teoretik věd a společenských systémů.  
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Thomase Hobbese „non veritas sed auctoritas facit legem“ (Ne pravda, ale autorita tvoří 

zákon.) s tím, ţe právo by mělo být formulováno bez morálních elementů. Pro 

legitimitu pozitivního práva postačí samotná síla moci, která právo vytváří. Zákon je 

v pozitivisticko-právním myšlení chápán tedy pouze jako příkaz dané autority 

s pohrůţkou sankce. Myšlení sociologické kritiky zpochybňuje samotnou moţnost 

formulovat všeobecně platné morální normy, a to z důvodu přílišné plurality 

společnosti. Niklas Luhmann se domnívá, ţe určité přesvědčení a hodnoty, které tvoří 

základ morálního jednání člověka, jiţ nejsou hodnotami, které člověk sám rozvíjí a 

odůvodňuje, ale jsou výsledkem vývoje společnosti. N. Luhmann by nahradil etiku 

právem, které přebere její funkce. Podle jeho názoru je morálka pro soudrţnost 

společnosti nadbytečná. Další významná výměna názorů, k níţ došlo v oblasti vztahu 

morálky a práva, se týká pravdivosti morálních soudů. Jak uvádí Prof. Dr. Rethmann 

podstatou mravního soudu (soudu svědomí) je převedení nejvyšší praktické věty 

„bonum faciendum malum vitandum“ (Dobro je nutné činiti, zlu se vyvarovati.) do 

dějinné skutečnosti jednání.          

 Zde je moţné se vrátit k výše vyřčené otázce, zda lze formulovat materiální 

normy, které by měly status přirozeného práva, tedy normy, které by všichni 

akceptovali. Materiální normy vycházející z přirozeného práva musí formulovat alespoň 

minimum náleţející kaţdému člověku coby základ pro jeho seberealizaci, tedy jeho 

základní práva, bez nichţ není moţná lidská existence nebo je moţná pouze v omezené 

míře. Toto minimum přestavují lidská práva, která jsou základními existenčními 

podmínkami a moţnostmi a jejich dodrţování je nutné vyţadovat od kaţdé společnosti, 

od kaţdého státu. Všechna práva se týkají vztahu člověka ke státu a jsou chápána jako 

vrozené, nezadatelné nároky jednotlivce slouţící k jeho ochraně v rámci účasti člověka 

ve společenském procesu. Lidská práva jsou tedy nadpozitivním měřítkem, podle něhoţ 

je posuzována morální legitimita politického řádu. Hlavním problémem formování a 

dalšího rozvíjení lidských práv jsou chybějící ustálená pravidla pro řešení případů 

kolize dvou či více práv a konfliktu mezinárodního práva a práv lidských.  

 Prof. Dr. Rethmann uzavírá: „Etika jako filozofická reflexe stávajících ethoi, to 

znamená ţitých morálních přesvědčení, zkoumá jako etika práva kritéria pro legitimitu 

právního řádu. Etické odvolání se na přirozenoprávní myšlení v jeho novověké formě 

podporuje humánní právní řád ve společnosti a představuje synonymum úcty 
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k základním právům kaţdého z jejích členů.“
26)

         

 Specifický názor na problematiku vztahu práva a morálky vyjádřil v mnoha 

svých pojednáních, např. v úvodnících časopisu Bulletin advokacie, JUDr. Karel 

Čermák.
27) 

Kniha Advokacie & úvahy související obsahuje soubor jeho esejí, v nichţ 

s humorem a nadhledem formuluje svůj postoj k řadě témat. Výše uvedenému tématu se 

JUDr. Čermák věnuje například v eseji Situační etika, mravní nauka právní a Miloš 

Jakeš z roku 1997.           

 „Triviální antická definice práva jako suum cuique tribuere (dát kaţdému, co 

jeho jest) se kritizovala odedávna; a uvádělo se, ţe to, co něčí beztak jest (ţivot, 

majetek, čest, svoboda, jiná hodnota), mu netřeba dávat, nýbrţ je třeba mu to nebrat. 

Nakonec i takový Schopenhauer povaţoval pojem bezpráví za aktivní, a tudíţ klíčový 

pro zkoumání pasivního pojmu spravedlnost, jeţ není podle něho ničím jiným neţ 

nepřítomností bezpráví. Jestliţe tedy pozitivní právo směřuje pouze k pasivní ochraně 

bezpráví (tím, ţe definuje metody obrany proti bezpráví), aktivní roli poučování o tom, 

co je spravedlivé, a výchovu ke ctnosti spravedlnosti, přiděluje Schopenhauer mravní 

nauce právní. Ta musí zejména kvalifikovat míru spravedlnosti a bezpráví. Zvláště 

závaţné jsou případy dvojitého bezpráví. Ty souvisejí zejména s porušením povinnosti 

ochrany. Bezpráví je jiţ opomenutí povinnosti k ochraně příslušné hodnoty; dvojitým 

bezprávím pak je aktivní útok na hodnotu, k jejíţ ochraně jsem byl povinen. Dvojité 

bezpráví se nazývá zrada. Zrada hodnot, jeţ jsou majetkem, ba existenční podmínkou 

celých společenství, je velezrada.        

 Právní myšlení v této postkomunistické zemi zdecimovali za posledních 

sedmdesát let právní pozitivisté, nacisté, komunisté; i posledně jmenovaní si v právním 

pozitivismu náramně libovali a uţ oni jej vydávali za právní stát. Immo vero, vedoucí 

úloha strany byla prostě v ústavě a s tím aţ do dneška ţádný právní pozitivista nemůţe 

hnout ani o píď a je v pohodě. To všechno by ještě tak nevadilo, kdybychom se po tom 

sedmdesátiletém právním bezvědomí neprobrali do světa, z něhoţ jsme si uţ tradičně 

nedokázali vybrat nic lepšího neţ nenáročnou ideologii postmoderního relativismu, 

v níţ samozřejmě zase nemá místo nějaká mravní nauka právní, která by nás v různých 

oborech poučila o bezpráví a spravedlnosti a vedla tak i zákonodárce a justici 
                                                           
26) RETHMANN, Albert-Peter. Právo a morálka : Zamyšlení nad jejich sporným vztahem. Salve : Revue pro teologii a 
duševní život. 2005, roč. 2005, č. 4, s. 81-96. 
27) JUDr. Karel Čermák (* 1934), advokát, bývalý předseda České advokátní komory, v letech 2003-2004 ministr 
spravedlnosti vlády ČR. 
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k podobným úvahám. Náš dnešní právník je zase uţ přesvědčen, ţe platit dluhy, 

nepodvádět, nekrást, neloupit, nevraţdit, nesniţovat čest, udrţovat stát, není poţadavek 

stálé spravedlnosti, nýbrţ toho či onoho paragrafu jakéhosi v nějakém čase platného, 

kontroverzního a vţdy děravého zákona, a to ještě jen v té míre, v níţ jsou pozitivním 

právem připuštěné metody obrany proti bezpráví vůbec pouţitelné a účinné. Co nad to 

jest, od ďábla jest – i zkuste si něco s mravní naukou právní a všichni vás utlučou dnes 

módní situační etikou.          

 Mravní nauka právní by jako bezpráví musela kvalifikovat stav, kdy obrana proti 

bezpráví se stane nemoţnou uplynutím času ne proto, ţe napadaný v čase k obraně 

nepřistoupil, nýbrţ proto, ţe mu to rušitel spravedlnosti znemoţnil. Dočkáme se ještě 

toho, ţe dluţníci budou své věřitele koncem promlčecí doby věznit ve sklepě nebo 

deportovat do amazonských pralesů?        

 Asi ano, ledaţe nám, prý nezávislým právním pozitivistům, zákonodárce nebo 

alespoň Ústavní soud hezky polopatě doplní příslušné paragráfky a nějakou bezcennou 

kazuistiku, která ovšem stejně bude nepouţitelná ex tunc, takţe první věznění či 

deportovaní věřitelé stejně ostrouhají mrkvičku a před účinností novely se deportace 

věřitelů změní v masový jev, coţ však na druhé straně povede k oţivení v sektoru 

cestovních kanceláří a charterových letů. Rovněţ paní ministryně spravedlnosti aby si 

rvala vlasy, protoţe slovo spravedlnost nebo bezpráví vůbec nesmí vyjít z jejích úst, 

nýbrţ po celonočních bděních, které jí jiţ zcela znemoţní osobní komunikaci 

s kýmkoliv, vyjdou z její kanceláře hutné písemnosti, nazvané stíţnosti pro porušení 

zákon, v nichţ se zajisté řádně pozitivisticky dovodí, ţe ve sklepě a v amazonských 

pralesích dosud platí obecný zákoník občanský, podle něhoţ promlčení nemůže se počíti 

proti nezletilým, šíleným nebo blbým (§ 1494) – a jenom blbec se mohl dát zavřít do 

sklepa – a dále, ţe se promlčení staví, je-li zastaveno přisluhování právem, jako např. 

v čas moru nebo války (§ 1496); a jelikoţ mor a válka jsou uvedeny pouze příkladmo, a 

jeţto přisluhování právem bylo u nás zastaveno v důsledku nezávislosti soudců, coţ 

také byla morová rána, lze usoudit, ţe zákon byl porušen ve shora uvedených 

ustanoveních o.z.o.         

 Ale vraťme se k těm tuplovaným bezprávím zvaným zrada. Není jich najednou i 

statistiky trochu moc?  Banky a fondy tunelují svěřené hodnoty; státní úředník za 

úplatek zrazuje zájem státu, hráč fotbalu zájem klubu, soudce poţadavek spravedlnosti, 
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notář nestrannosti a i ten taxikář, místo co by vás znavené dovezl bezpečně domů, 

vyhodí vás z auta někde v lese a ještě vás zmlátí, kdyţ mu nechcete zaplatit 800,- Kč za 

kilometr. A u advokátů?         

 Praevaricatio byla odporným zločinem advokátů uţ ve starověku. Šlo o spolčení 

s protistranou za zády klienta, samozřejmě ţe doprovázené jistými finančními či jinými 

efekty. Vím, ţe je dost případů, kdy advokáti páchají bezpráví na svých klientech tím, 

ţe opomenou pečlivě a svědomitě plnit své povinnosti vůči nim. Porušit však nadto 

ještě povinnost věrnosti ke klientovi – prevarikovat – to je dvojité bezpráví, to je zrada. 

Ať na mne v těchto věcech nikdo nechodí se situační etikou nebo pozitivismem. 

Prevarikátoři do advokacie prostě nepatří. Tak praví mravní nauka právní.  

 Kdyţ to tak vezmu, oni ji měli uţ ti staří Římané. Víte, co říkali?   

 Neminem laede, immo omnes, quantum potes, iuva.     

 Nečiň nikomu bezpráví, ba každému, pokud můžeš, pomoz.    

 Docela hezký nápis na erb kaţdého advokáta.“
28)

      

 Etika nemůţe za nikoho rozhodnout, jak se má či nemá chovat, protoţe to je 

záleţitost pouze jeho osobní volby. Pokud však člověk zná rozličné přístupy k řešení 

nastalých situací a vzniklých problémů, můţe se na základě těchto poznatků uváţlivěji a 

zodpovědněji rozhodnout, jaký postoj zaujme. Etika tedy nerozhoduje, ale můţe 

nabídnout moţnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28) ČERMÁK, Karel. Advokacie & úvahy související. 1. vydání. Praha : Linde Praha, a.s., 2000. s. 118-120. ISNB 80-
7201-243-6.   
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2. Exkurz do historie české advokacie    

 Vývoj advokacie jako povolání je charakteristický jejím přechodem od tzv. 

advokacie v materiálním pojetí k advokacii v pojetí formálním. Materiální pojetí se 

vyznačovalo tím, ţe právo udílet rady a zastupovat před soudem nebylo podmíněno 

kvalifikačními ani osobnostními předpoklady. Naopak ve formálním pojetí jsou pro 

přístup k výkonu advokacie stanoveny kvalifikační podmínky i poţadavky na osobu 

samotného advokáta. V českých zemích je tato přeměna důsledkem přechodu zásady 

ústnosti k zásadě písemnosti v soudním řízení a také vzniku úřednického aparátu a 

byrokratizace v období absolutní monarchie.        

2.1. Advokacie před rokem 1615      

 Předchůdci dnešního advokáta byli řečník (advocatus, prolocutor), jako právní 

poradce a mluvčí strany u soudu, a poručník (procurator), který jako plnohodnotný 

zástupce strany jednal jejím jménem u soudu.      

 S latinským termínem advocatus se lze setkat v církevním právu jiţ od 4. století, 

resp. od 12. století v českých zemích, (advocatus ecclesiae/ochráncem křesťanské 

církve – římský císař, advocatus – správce a ochránce církevního majetku, klášterní fojt, 

advocatus – prokurátor a poradce v soudním procesu podle kanonického práva). 

Působení advokátů a prokurátorů v církevním soudnictví se řídilo především 

ustanoveními církevních koncilů a konkrétními soudními řády, které nabádaly advokáty 

a prokurátory, aby procesní jednání vedli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, 

měli se také zdrţet hádek a nářků. Advokáti mohli přijímat přiměřenou odměnu za své 

sluţby a na rozdíl od prokurátorů se od nich zpravidla vyţadovalo univerzitní vzdělání 

(právnické univerzity v Padově, Římě, Orléansu, Praze, praţská kapitulní škola, 

vyšehradská škola rétorické stylistiky atd.). Podrobná nařízení týkající se působení 

advokátů a prokurátorů u soudu praţského oficiála
29)

 obsahují například statuta Arnošta 

z Pardubic z 15. Října 1356. U tohoto soudu měli nadále trvale působit advokáti jako 

hlavní obhájci stran, dále prokurátoři, kteří by radili stranám, předkládali soudní spisy, 

vyřizovali starší spory a byli podřízení advokátům, a také příseţní notáři. Statuta jim 

ukládala, aby pod hrozbou boţího soudu a věčného zatracení ţádali pouze přiměřenou 

                                                           
29) Oficiál – delegovaný úředník, který v soudních záležitostech zastupoval biskupa, od 30. let 14. století se tato 
funkce měnila na stálý úřad (soud), zabýval se spory duchovních, duchovních a laiků a také manželským právem a 
lichvou. 
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odměnu a aby nepřijímali z touhy po zisku nezvladatelné mnoţství sporů.   

 V laickém právu, tedy právu zemském a městském, je funkce advokátů doloţena 

přibliţně od 13. století, a to v právu městském. Jejich činnost však nebyla zpočátku 

nijak regulována (rok 1300 – Horní zákoník Václava II. vydaný pro Kutnou Horu, 

polovina 14. století – Ordo iudicii terrae/Řád práva zemskéh, přelom 15. a 16. století – 

Viktorin Kornel ze Všehrd - O práviech, súdiech a dskách země české knihy devatery) a 

také se nevyţadovalo ţádné vyšší vzdělání, pouze znalost psaní a základní orientace 

v právu. Jednání u zemských i městských soudů vycházelo ze zásady, ţe kaţdý musí 

před soudem jednat osobně, coţ ovšem nevylučovalo přizvání „přítele“ jako poradce a 

řečníka.          

 Změnu přineslo roku 1500 Vladislavské zřízení zemské, první kodifikace 

zemského práva, které jiţ počítalo s účastí řečníka a poručníka od zahájení soudního 

řízení. V průběhu 16. století se zemské zřízení i usnesení zemských soudů zabývaly jiţ 

také etikou a odměnami řečníků. Například bylo pod trestem smrti zakázáno ujednání 

mezi řečníky o podílu na výsledku sporu, dále se zakazovalo, aby řečník poskytoval 

rady druhé straně pře, řečníci neměli uráţet druhé a měli dbát na to, aby soudní jednání 

nezmeškali kvůli jinému sporu, za coţ mohli být potrestáni odnětím práva řečnění před 

soudem. Přesně vymezeny byly také řečnické odměny – v peněţitých sporech měl 

řečník za kaţdých 100 kop aţ do 1000 kop grošů českých, které vysoudil, dostat 

nejvýše dvě a půl kopy grošů.         

 Nejstarší úprava procesního práva a činnosti advokátů ve městech pocházela 

především z měst horních, například Kutná Hora, Jihlava. Z ostatních měst mělo jako 

první vlastní kodifikaci městského práva Brno (polovina 14. století).  

 Počátky advokacie jsou velmi významně spojeny se snahou odstranit problémy 

spojené s etikou jejího výkonu. Ustanovení a nařízení, která se týkala zákazu 

nepřiměřených finančních nároků advokátů nebo uzavírání dohod mezi řečníky, nebyla 

však příliš dodrţována.  

2.2. Advokacie v letech 1615 až 1848      

 Během následujícího období prošla advokacie proměnou ze svobodného 

povolání v úřad. Do roku 1615 je datováno tzv. snešení generálního sněmu, které je 

chápáno jako první systematický „advokátní řád“ na území českého státu. V preambuli 



18 
 

snešení se objevuje například definice advokátního povolání: „to je práce poctivá, 

vztahující se k cíli tomu, aby řád, právo a spravedlnost jako i starobylí, dobří a 

chvalitební obyčejové a zvyklosti tohoto království ostříháni a potomkům ku příkladu 

dochováni byli“.
30)

 Byl zde také zaveden numerus clausus, kdyţ bylo jmenovitě určeno 

25 osob, kterým bylo umoţněno pokračovat ve výkonu povolání. Jednalo se o vzdělané 

a vlivné muţe s bohatou a příkladnou profesní praxí. Snešení upravovalo rovněţ 

pravidla pro přístup k povolání a jeho výkon, včetně trestů za porušování této normy. 

Význam úpravy pro praxi byl zejména z politických důvodů (stavovské povstání roku 

1618) minimální, nicméně existence principu numerus clausus vyvolávala, a i později 

vyvolávat bude, pochybnosti o nezávislosti osob oprávněných k výkonu advokacie, a to 

z důvodu jejich předpokládané loajality vůči státu, resp. jeho představitelům, kteří 

uvedení ţadatelů do advokacie ovlivňovali.       

 Počet advokátů v období po poráţce stavovského povstání byl v důsledku 

emigrací, třicetileté války i existence principu numerus clausus nízký. Právní úprava 

výkonu advokacie se přiklání k formálnímu pojetí a je zde také patrná snaha sjednotit 

právní řády jednotlivých zemí habsburské monarchie.      

 Obnovené zřízení zemské z roku 1627 (resp. 1628) uvedlo v platnost písemný 

proces, obsahovalo ustanovení týkající se práv a povinností advokátů – například 

povinnosti mlčenlivosti. Stanoveny byly samozřejmě také sankce za porušení 

ustanovení tohoto předpisu: „Aţ ztrátou hrdla by bylo trestáno, pokud by prokurátor neb 

advokát s druhým, kterýţ od strany odporné při vede, o jistou summu, tak aby buď 

kterákoliv strana při obdrţí, oni nicméně peníze takové mezi sebe děliti a tudy z obojí 

strany, byť ta věc jakkoli padla, zisk svůj míti mohli, srozumění míti a o ní se smlouvati 

má“.
31 ) 

Advokátem mohl být pouze vysokoškolsky vzdělaný člověk, který sloţil 

přísahu. Následně byl také zaveden advokátský přímus, tedy povinné zastupování 

advokátem nebo prokurátorem. Jednotliví advokáti a prokurátoři ovšem nemohli 

zastupovat své klienty před všemi soudy (rozhodující byla příslušnost soudu a statut 

advokáta). Výkon advokacie byl pro mnohé pouze výnosným povoláním a prostředkem 

k získání prestiţe a vysokého společenského postavení.     

 Další změny a upřesnění výkonu advokacie přinesly dvorské dekrety a patenty 
                                                           
30) Citace převzata z: BALÍK, Stanislav aj. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Česká 
advokátní komora ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 2009. s. 50. ISBN 978-80-7035-427-8.   
31) Citace převzata z: BALÍK, Stanislav aj. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Česká 
advokátní komora ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 2009. s. 60. ISBN 978-80-7035-427-8.  
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z poloviny 18. století vydávané za vlády Marie Terezie a Josefa II. Proces směřující 

k vytvoření advokacie jako „úřadu“ byl dovršen roku 1781 vydáním josefínského 

Obecného soudního řádu. Tímto předpisem byla zakotvena dispoziční a projednávací 

zásada v civilním soudním řízení a došlo tak k přenesení odpovědnosti za výsledek 

sporu na jeho účastníky. Josefínský soudní řád stanovil pro přístup k advokacii několik 

podmínek – doktorát práv, even. vysvědčení právnické fakulty o znalosti práv, sloţení 

praktické zkoušky a praxi, jejíţ délka nebyla v roce 1781 vymezena (dvorským 

dekretem z roku 1800 byla stanovena na dva roky). Byl také zrušen princip numerus 

clausus, nicméně od roku 1802 do roku 1821 neprobíhaly advokátní zkoušky a poté byl 

opět obnoven. Aplikace tohoto i dalších právních předpisů, například Všeobecného 

zákoníku o zločinech a trestech za ně z roku 1787, Trestního zákoníku z roku 1803, 

Všeobecného zákoníku občanského z roku 1811, se jiţ nemohla obejít bez aktivní účasti 

advokátů.         

 Právnické vzdělání bylo poţadováno prakticky u celého úřednického aparátu. 

Studium bylo podřízeno státnímu dozoru, který povaţoval výchovu budoucích úředníků 

za prioritní, a advokáti se tak stávali loajálními představiteli úřednicky pojímané justice.   

2.3. Advokacie v letech 1848 až 1918      

 Toto období je charakteristické změnou advokacie úřednického pojetí na 

liberální advokacii se stavovskou samosprávou a garantovanou nezávislostí.   

 Advokacie byla v roce 1848 tvořena skupinou přibliţně 110 advokátů, kteří byli 

ve většině případů politicky aktivní nebo se angaţovali alespoň jako obhájci 

v politických procesech. Mnoho advokátů také zasedalo na sněmu ve Vídni i 

v Kroměříţi a po jejich skončení se k advokacii jiţ nevrátili.     

 Důleţitým mezníkem bylo vydání provizorního advokátního řádu 16. srpna 1849 

(císařské nařízení č. 364/1849 ř. z.), který poprvé přinesl úpravu advokátské stavovské 

samosprávy (Advokátní komora v království Českém), ale také další potvrzení principu 

numerus clausus. Změny stanovené advokátním řádem se týkaly především poţadavků 

pro připuštění k výkonu advokacie, například rakouské státní občanství, tří aţ pětiletá 

praxe. Advokáty jmenoval ministr spravedlnosti. Důsledkem uplatňování principu 

numerus clausus byly pokusy o obcházení zákona a také pokoutnictví. Advokacii i 

nadále vykonávali ti, kteří se advokáty stali v letech 1781 aţ 1848, a prováděli ji 
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zpravidla aţ do své smrti. Novým advokátem bylo obsazováno pouze takto uvolněné 

místo.          

 V letech 1869 aţ 1918 byla vybudována svobodná advokacie, ustanoveny 

orgány stavovské samosprávy a vydána řada významných právních předpisů, které 

upravovaly výkon advokacie.       

 Advokátní řád, tedy zákon č. 96/1868 ř. z. ze dne 6. července 1868, je právním 

předpisem, který na našem území platil aţ do 31. 12. 1948 a ovlivnil také zákon o 

advokacii z roku 1990 i dnes platnou právní úpravu. Advokáti mohli praktikovat na 

celém území monarchie bez omezení. Přístup k advokacii byl po splnění zákonných 

předpokladů formálně volný.  Opět došlo k úpravě přístupu k advokacii (studium, 

zkoušky, sedmiletá praxe, zápis do listiny advokátů), advokátský stav byl prohlášen za 

nezávislý v poměru k soudům, o všech věcech advokacie a advokátů rozhodovaly 

v první instanci advokátní komory (odvolacími byly orgány soudní). Práva a povinnosti 

advokátů upravoval advokátní řád pouze okrajově – závazek archivace spisů po dobu 

pěti let od ukončení zastupování klienta, podmínky umoţňující odmítnutí zastupování. 

K agendě advokáta patřily také výkony souvisící s tzv. právem chudých, které 

zaručovalo právo na bezplatné vedení sporu, pokud ţadatel prokázal, ţe je nemajetný. 

Advokáti se také často společně se svými klienty zapojovali do podnikání, působili 

například ve správních radách bank i průmyslových podniků nebo obchodní společnosti 

přímo zakládali. Obvykle rovněţ spravovali majetek bohatým průmyslníkům a 

šlechtickým rodinám.           

 Aţ do roku 1918 působily v českých zemích tři advokátní komory – Advokátní 

komora v království Českém se sídlem v Praze, Moravská advokátní komora se sídlem 

v Brně a Slezská advokátní komora se sídlem v Opavě. Kaţdou komoru tvořily čtyři 

orgány, tedy valná hromada, výbor komory, prezident a jeho náměstek a disciplinární 

rada. K pravomocím komor patřily zejména záleţitosti evidenční (vedení seznamu 

advokátů a kandidátů advokacie), schvalování základních organizačních norem komory, 

vyměřování členských příspěvků, záleţitosti disciplinární.      

 První světová válka narušila fungování advokacie i celé justice v monarchii. 

Výkon advokacie byl negativně ovlivňován ekonomicky i personálně. Osudy 

konkrétních advokátů se odvíjely především od jejich působiště a také od zastávaných 

politických názorů. Nicméně vzhledem k tomu, ţe česká advokacie si vybudovala ve 
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společnosti dobré postavení a prestiţ, válka na její příznivý vývoj neměla výraznější 

vliv. 

2.4. Advokacie v letech 1918 až 1948      

 Podle zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., tzv. recepčního zákona, zůstaly v platnosti 

veškeré zemské a říšské zákony a nařízení. Úprava týkající se advokacie, zejména 

advokátní řád z roku 1868, nevyţadovaly bezprostřední zásahy, a proto se ke změnám 

přistupovalo postupně aţ v letech 1919 a 1920.      

 V období první republiky byla vydána celá řada právních předpisů upravujících 

výkon advokacie. Zásadní novinkou bylo stanovení předpokladu připuštění ţen 

k výkonu právnického povolání zákonem č. 40/1920 Sb. z. a n.
32 )

 Také došlo ke 

zkrácení sedmileté povinné praxe kandidátů advokacie na šest let. Přes stoupající počty 

advokátů neklesá zájem o výkon tohoto povolání, přesto, ţe špatná finanční situace 

vedla řadu kandidátů advokacie k tomu, ţe praxi vykonávali pouze formálně a ve 

skutečnosti se věnovali jiné výdělečné činnosti. Agenda advokátů se prakticky 

nezměnila, ovšem objevují se značné příjmové rozdíly pramenící v nedostatku práce a 

s tím související konkurenční spory mezi jednotlivými advokáty. Zejména advokáti 

působící ve větších městech se také začínají specializovat pouze na určité oblasti 

poskytování právní pomoci.         

 Později se objevují snahy o unifikaci celého československého právního řádu, 

tedy i řádu advokátního. Potřeba reformy byla odůvodňována zejména nárůstem počtu 

advokátů, nedostatkem práce, zatíţením, které přinášela tzv. chudinská agenda, 

nejistotou se zabezpečením v nemoci, ve stáří. Novela advokátního řádu provedená 

zákonem č. 144/1936 Sb. z. a n. rozšířila pravomoc komor o právo zajistit zaopatření 

advokátů, kandidátů advokacie i jejich vdov a sirotků pro případ invalidity a stáří, a také 

zřídila advokátní komory pro Slovensko a Podkarpatskou Rus se sídly v Bratislavě a 

Košicích. K unifikaci ovšem do konce první republiky nedošlo.     

 Následující období se vyznačuje poníţením a úpadkem advokacie, 

pronásledováním i politickou perzekucí. Proces omezování advokacie započal jiţ 

v období tzv. druhé republiky, tedy mezi lety 1938 a 1939, a završen byl 

v protektorátním období, v letech 1939 aţ 1945. Právní předpisy z těchto let se zaměřily 

                                                           
32) První ženou zapsanou do seznamu advokátů byla Matylda Wíchová-Mocová v roce 1929. 
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především na regulaci počtu advokátů (například odepření zápisu do seznamu advokátů, 

pokud by tím byl dotčen veřejný zájem, který spočíval v ochraně stávajících advokátů, 

stanovení horní hranice pro právo výkonu advokacie na 65 let). Počet advokátů se sníţil 

také po ztrátě Sudet. Aktuální se stávala také ţidovská otázka a nastupující 

protiţidovská opatření. V protektorátu byla zřízena soustava německých správních 

orgánů a soudů, které působily vedle orgánů a soudů protektorátních. Rozděleni byli 

také advokáti, a to na říšskoněmecké a protektorátní, z nichţ pouze části bylo umoţněno 

zastupovat klienty před říšskoněmeckými soudy. Vedle protektorátních advokátních 

komor zde působila také Říšská komora právních zástupců v Protektorátu Čechy a 

Morava. Výkon advokacie byl upravován například vládním nařízení č. 136/1940 Sb. z. 

a n., o právním postavení ţidů ve veřejném ţivotě, které definovalo, kdo je Ţidem, 

stanovilo, ţe Ţidé nemohou být advokáty či obhájci v trestních věcech, nařizovalo 

advokátním komorám vymazat ţidovské advokáty a kandidáty advokacie ze seznamu 

advokátů. Ţidovským právním zástupcům bylo umoţněno obstarávat pouze záleţitosti 

Ţidů. Na základě tohoto a dalších vládních nařízení museli advokáti prokazovat svůj 

árijský původ. Početní i morální devastaci české advokacie podpořilo také uzavření 

českých vysokých škol. Řada českých a především ţidovských advokátů byla 

popravena nebo zemřela v koncentračních táborech a vězeních. Advokáti se také ve 

velké míře zapojovali do domácího odboje, přestoţe advokátní kanceláře byly častým 

objektem sledování a prohledávání.         

 „Advokáti v Protektorátu Čechy a Morava byli advokáty poloprávnými, 

trpěnými toliko z milosti německých uchvatitelů u zdecimovaných soudů tzv. 

Protektorátu, advokáty, kteří nemohli a nesměli podle svého dobrého svědomí chrániti 

právo a zákon, advokáty, kterým nebylo dovoleno ujmout se ani v nejmenším svých 

bratří, kdyţ je soudy a gestapo věznilo, týralo a vraţdilo.“
33)

    

 Advokacie vstoupila do poválečné etapy před únorem roku 1948 nejen bez 

českých a ţidovských advokátů, kteří se nedoţili konce války, ale také bez advokátů 

německých, kteří byli po roce 1945 odsunuti, a těch, které komory jako zrádce a 

kolaboranty vyloučily. Advokátní komory, tedy mimo Slezské, jejíţ činnost jiţ nebyla 

obnovena, ihned mobilizovaly své síly a ujaly se opět stavovské samosprávy.  

 Zákon č. 201/1946 Sb. z. a n., o úpravě některých otázek týkajících se 

                                                           
33) Citace převzata z: BALÍK, Stanislav aj. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Česká 
advokátní komora ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 2009. s. 187. ISBN 978-80-7035-427-8.  
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advokacie, potvrdil působnost advokátních komor v Praze a Brně a také odstranil 

pouţitelnost říšskoněmeckých právních předpisů upravujících výkon advokacie. Délka 

právní praxe byla opět sníţena, tentokrát na pět let. Advokátní agenda se rozšířila o věci 

vztahující se k době okupace, zejména zastupování Němců a osob nařčených ze zrady a 

kolaborace. Obhajoby Němců, zrádců a kolaborantů byly často veřejností chápány jako 

souhlas advokáta s klientovými činy. Příkladem je ex offo obhajoba K.H. Franka, 

kterou vedl významný praţský advokát Kamill Resler. Ten se ujal obhajoby přes osobní 

nesouhlas s Frankovými skutky velmi odpovědně a profesionálně. Stál po klientově 

boku aţ do jeho popravy 22. května 1946. Kvůli tomuto přístupu mu ovšem odešla část 

klientely a po únoru 1948 nemohl vykonávat advokacii vůbec.    

 Jiţ rok 1946 je charakteristický postupnou politizací právnických povolání – 

probíhaly například i sjezdy členů politických stran-právníků. 

2.5. Advokacie v letech 1948 až 1989      

 V tomto období platilo na našem území postupně pět zákonů o advokacii – 

zákon z roku 1868, z roku 1948, z roku 1951, z roku 1963 a z roku 1975.    

 Rok 1948 lze charakterizovat jako období likvidace stavovské samosprávy a 

nezávislosti advokacie. Agendu i pravomoci advokátních komor převzaly velmi rychle 

akční výbory a správní komise. Následovala také likvidace nezávislé soukromé 

advokacie – zákon o advokacii, který platil na území celého československého státu, 

stanovil, ţe výkon advokacie je moţný pouze v krajských sdruţeních advokátů. Členové 

krajských sdruţení pak mohli nadále pracovat ve svých kancelářích. Do těchto sdruţení 

však byli převzati pouze advokáti, kteří projevili dostatečnou oddanost lidově 

demokratickému zřízení. Skupina nepřevzatých advokátů tak byla mnohem početnější 

neţ skupina převzatých. Část advokátů se rozhodla odejít kvůli věku, část emigrovala 

nebo byla uvězněna, a někteří pracovali jako dělníci. Pouze omezený počet advokátů 

mohl pokračovat v úřednickém povolání.       

 Významně se změnila agenda advokacie – v řadě případů mohli národní podnik 

zastupovat jeho zaměstnanci, coţ vedlo k formování institutu tzv. podnikových 

právníků. Politicky „spolehliví“ advokáti mohli zastupovat klienty před Státním soudem 

a v politických procesech.        

 Advokacie byla v následujícím období doplňována o zaručeně loajální osoby a 
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to zejména pro potřeby politických procesů. Zájemce o práci advokáta musel mít 

minimálně dvouletou praxi, musel sloţit odbornou zkoušku, poţadováno bylo 

československé občanství, právnické vzdělání, občanská bezúhonnost, oddanost lidově 

demokratickému zřízení a členství v advokátní poradně. Ovšem ministr spravedlnosti 

mohl zčásti nebo zcela prominout nároky týkající se občanství, vzdělání, praxe i 

odborné zkoušky. Advokáty se tak stávali vedle absolventů dělnických kurzů (bez 

maturity a se zkráceným právnickým vzděláním) také reţimu oddané osoby bez 

odborných předpokladů.         

 Zákon o advokacii z roku 1951 za základní jednotku advokacie stanovil 

advokátní poradnu. Advokátní poradna byla právnickou osobou a náleţela jí i odměna 

za úkony právní pomoci poskytnuté advokáty. Poradny zpravidla sídlily v prostorách 

bývalých významných advokátních kanceláří. Činnost advokátních poraden řídilo a 

kontrolovalo Ústředí advokátních poraden. Dohled nad činností krajských sdruţení 

advokátů, Ústředního sdruţení advokátů, advokátních poraden i Ústředí advokátních 

poraden vykonávalo ministerstvo spravedlnosti.    

 Organizační struktura advokacie byla změněna zákonem o advokacii z roku 

1963 a vycházela z nového územního členění státu. Advokátní poradny se staly 

pouhými pracovními kolektivy bez právní subjektivity a byly zřízeny v okresech a 

městských obvodech v Praze a Brně. Krajská sdruţení advokátů se stala socialistickými 

organizacemi s právní subjektivitou. V čele advokacie nyní stálo Ústředí 

československé advokacie, které rozhodovalo mimo jiné také o počtu advokátů 

v jednotlivých krajích.         

 K běţné advokátní agendě ve věcech trestněprávních, občanskoprávních, 

rodinných a pracovních se přidaly také případy rehabilitační, které souvisely 

s politickými změnami. Snahy o znovuzrození nezávislé advokacie skončily srpnovými 

událostmi roku 1968. Mnoho advokátů se rozhodlo pro výkon jiné právnické profese a 

část také emigrovala. Advokacie představovala nepříliš početnou skupinu právníků bez 

jakéhokoliv politického vlivu a ocitla se tak mimo zájem komunistického reţimu. 

Agenda advokátů nově zahrnovala pracovní spory, které vedli lidé propuštění ze 

zaměstnání z politických důvodů.        

 Poslední z výše uvedených zákonů o advokacii, tedy zákon z roku 1975, platil 

pouze v českých zemích. Počty advokátů byly nadále regulovány a jejich vztah ke 
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krajským sdruţením lze charakterizovat jako pracovní poměr. Nová místa nebyla 

zřizována a absolventi právnických fakult vykonávali jiná povolání. Mnoho advokátů 

také odcházelo z důvodu dosaţení důchodového věku a do advokacie přicházeli mladí 

lidé bez znalosti její stavovské historie. Důsledkem nedostatku advokátů bylo časté 

vyuţívání pokoutnictví, především ze strany podnikových právníků, které většina 

soudců mlčky tolerovala.          

 Agenda advokátů opět zahrnovala účast při politických procesech, například se 

signatáři Charty 77. Advokáti jiţ neměli předem určený scénář vedení procesu, jako 

tomu bylo u politických procesů v 50. letech, ale jejich moţnost ovlivnit výsledek byla i 

tak minimální. V advokátních poradnách vedle sebe působili advokáti velmi rozdílných 

profesních kvalit i výkonnosti a to zcela bez obav z konkurence. 

2.6. Advokacie od roku 1989       

 Advokacie byla komunistickým reţimem proměněna z nezávislé instituce 

pracující ve sluţbách spravedlnosti v trpěné a odstrčené právnické zaměstnání.  

 Advokáti i advokátní koncipienti se ovšem rychle a aktivně zapojili do 

polistopadového politického dění a do nového obsazování státních orgánů a institucí. 

Ústředí české advokacie zahájilo také první kroky k reformě a privatizaci advokacie, 

která následně přestihla transformační snahy v ostatních právnických profesích.   

 Zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, a zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o 

komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, poloţily nejen základy nové 

organizační struktury advokátních komor, ale předznamenaly také rivalitu mezi 

advokáty a komerčními právníky, kterým byl znemoţněn rychlý přestup do advokacie. 

Česká advokátní komora a Komora komerčních právníku ČR se staly právními nástupci 

Ústředí české advokacie, krajských sdruţení i Unie podnikových právníků ČR. 

Následující vývoj právnických povolání nicméně směřoval ke sloučení obou profesí a to 

především z důvodu nepraktičnosti vzniklé dvojkolejnosti v poskytování právní pomoci. 

 Většina advokátů působící v advokátních poradnách si v těchto prostorách 

otevřela soukromé praxe. Movitý majetek slouţící k výkonu advokacie komora převedla 

za úplatu na advokáta, který jej dosud uţíval, nemovitý majetek krajských sdruţení se 

stal majetkem komory, coţ umoţnilo advokátů, aby si nemovitosti odkoupili.  

 Nový zákon o advokacii, tedy zákon č. 85/1996 Sb., byl přijat 13. března 1996 a 
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účinnosti nabyl 1.7.1996. Tímto datem se z komerčních právníků stali advokáti a 

z právních čekatelů komerčního právníka advokátní koncipienti. Práva a povinnosti 

obou stavovských komor přešly na Českou advokátní komoru, která byla zákonem 

zřízena.           

 Dalším významným právním předpisem vydaným také v roce 1996 byla 

vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních sluţeb (advokátní tarif). Představenstvo ČAK přijalo 31. října 1996 Pravidla 

profesní etiky a pravidla soutěţe advokátů České Republiky (Etický kodex), jejichţ 

hlavním autorem je JUDr. Karel Čermák.        

 Česká advokátní komora se účastnila mnoha evropských i mezinárodních akcí, 

řadu z nich také pořádala, a připravovala se na vstup do evropské advokacie.   

 V současné době lze českou advokacii charakterizovat jako nezávislou, 

stavovsky spravovanou, početnou skupinu soukromých advokátů, kteří si vydobyli 

respekt a mezinárodní věhlas.
34)

  

              

  

 

  

  

 

 

 

 

                                                           
34) BALÍK, Stanislav aj. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Česká advokátní komora ve 
spolupráci s Národní galerií v Praze, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7035-427-8. 
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3. Profesní etika         

 Vnímání konkrétního povolání veřejností je do značné míry závislé na způsobu 

provádění dané profese. Rozhodující je tak otázka, do jaké míry příslušníkům daného 

povolání záleţí na profesionálním výkonu jejich zaměstnání a na jeho dobré pověsti. 

Podoba kaţdodenního ţivota se velmi rychle mění. V souvislosti s tím se také zvyšují 

nároky na formulování pravidel mravnosti a etiky. Profesní etice se pozornosti dostává 

především v povoláních s dlouhou tradicí, jejichţ výkon spočíval a spočívá v kontaktu 

s lidmi, například lékaři, policisté, učitelé, právníci. Také vznik nových oborů lidské 

činnosti vyvíjí pozitivní tlak na profesionalitu osob vykonávající daná povolání. 
35)

    

3.1. Profesní etika         

 Profesní etiku je moţné chápat jako soustavu vybraných norem, zásad a 

povinností, jejichţ cílem je přispívat v dané profesi k formování ţádoucího jednání. 

Normy a zásady profesních etik se odvozují od všeobecných mravních hodnot a 

současně vyjadřují i zvláštnosti jednotlivých profesí. Od člověka vykonávajícího určité 

povolání se vedle splnění odborné způsobilosti očekává, ţe se bude chovat způsobem, 

který je pro výkon dané profese typický, a který bude vzbuzovat všeobecnou důvěru. 

Profesní etika tak přispívá k formování pravidel jednání ve specifických mezilidských 

vztazích.
36) 

         

 Profesní etika zahrnuje profesní deontologii, nauku o mravních povinnostech, a 

profesní axiologii, nauku o hodnotách oboru. Deontologie bývá formulována jako výčet 

ţádoucích mravních norem a povinností, které tvoří obsah samotného etického kodexu 

dané profese. Axiologie by pak měla představovat součást vnitřního přesvědčení 

kaţdého vykonavatele této profese a prostřednictvím vlastního svědomí by ho měla 

zavazovat k plnění stanovených povinností. Smyslem výuky profesní etiky je tedy 

pokusit se o zformování vnitřního přesvědčení kaţdého jednotlivce o nutnosti 

vykonávat dané povolání v souladu s poţadovanými mravními zásadami v zájmu 

naplnění smyslu profese.
37)

         

                                                           
35) JANOTOVÁ, Helena aj. Profesijná etika. 1. vydání. Praha : EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2005. s. 7. ISBN 80-86861-
43-0. 
36) JANOTOVÁ, Helena aj. Profesijná etika. 1. vydání. Praha : EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2005. s. 9-14. ISBN 80-
86861-43-0. 
37) HERZOGOVÁ, Zuzana. Základy filozofie a profesní etiky. 2. vydání. Praha : Vydavatelství PA ČR, 1998. s. 106-107. 
ISBN 80-85981-82-3. 
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 Obecně se za nejstarší příklad uplatňování profesní etiky povaţuje Hippokratova 

přísaha skládaná lékaři, která obsahuje základní etické principy jejich povolání. 

Autorství přísahy je přisuzováno Hippokratovi nebo některému z jeho ţáků. Soudobý 

text přísahy se v mnohém liší od původního a určité rozdílnosti se objevují i v obsahu 

přísah v různých zemích. V řadě moderních verzí bylo např. vypuštěno odvolávání se na 

bohy, slib o vyučování lékařství pouze muţů a rovněţ části, které lékaři zakazují 

vyvolat potrat či provádět eutanazii.
38), 39) 

       

 Hippokratova přísaha však ještě netvořila ucelený soubor pravidel v podobě 

etického kodexu. Tím pravděpodobně nejstarším etickým kodexem je Desatero Boţích 

přikázání
40)

, které vyslechl Mojţíš na hoře Sinaj a vyryl jej jako zákon do kamene.  

 

                                                           
38) Původní text Hippokratovy přísahy z let 400 – 300 př. Kr. zněl: „Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a 
Hygieiu a Panakín a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle 
svého svědomí dodržovat. Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit, jako svých rodičů a budu ho ze 
svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně jako i jeho potomkům dám a budou 
stejní jako moji bratři. Pokud znalosti tohoto umění lékařského zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy. 
Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající s předpisy, 
přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího. Lékařské úkony budu konat 
v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a 
co by nebylo správné. Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také 
nebudu radit jak zemřít. Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu. Svůj život uchovám v čistotě a 
bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění. Nebudu lidské tělo řezat, ani ty, co trpí kameny, a tento zákrok 
přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí. Do všech domů, kam vstoupím, budu vstupovat ve prospěch 
nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen 
i mužů, svobodných i otroků. Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co nesmí se 
sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti. Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém 
umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím 
a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.“ 
39) Wikipedie : Otevřená encyklopedie : Hippokratova přísaha *online+. c2010 *citováno 11. 07. 2010+. Dostupný z 
WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hippokratova_p%C5%99%C3%ADsaha&oldid=4936067> 

40) 1. V jednoho Boha věřit budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti 
otce svého a matkou svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Aniž požádáš 
statku bližního svého. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hippokratova_p%C5%99%C3%ADsaha&oldid=4936067


29 
 

 Desatero, které má podpořit rozvinutí základních lidských ctností, zahrnuje 

nejen přikázání vyjadřující vztahu křesťanů k Bohu, ale také jeden z nejzákladnějších 

principů lidské morálky – přikázání páté: Nezabiješ. Z hlediska profesní etiky je 

významný výklad přikázání sedmého (Nepokradeš), desátého (Aniţ poţádáš statku 

bliţního svého) a osmého (Nepromluvíš křivého svědectví proti bliţnímu svému). 

Sedmé a desáté přikázání lze vyloţit nejen jako odmítnutí nepoctivostí a 

nespravedlností, jakými jsou například krádeţ, loupeţ, podvod, ale také jako zákaz 

dodávání špatného zboţí nebo zanedbávání či špatné provedení pracovního výkonu. 

Osmé přikázání pak odsuzuje přetvářku, pomluvy, prohřešky proti cti jiného člověka.  

 Principy křesťanské morálky, představované nejen Desaterem, se staly součástí 

všeobecných morálních zásad.       

 Etické kodexy, resp. soubory mravních norem, vznikaly také ve spojitosti s 

dalšími hlavními světonázorovými soustavami (kniha Tao te ting - taoismus, epos 

Bhagavadgíta (Zpěv Vznešeného) - hinduismus, sbírka kanonických průpovědí 

Dhammapadam (Cesta k pravdě) - buddhismus, Tóra (Pentateuch, resp. Pět knih 

Mojţíšových ze Starého zákona) a Talmud - judaismus, Korán - islám).         

 Dodrţování profesní etiky v období středověku zajišťovaly jednotlivé řemeslné 

cechy. V případě, ţe představitel určitého povolání nebo řemesla porušil stanovená 

pravidla nebo svým jednání zapříčinil poškození dobrého jména daného cechu, byla mu 

zpravidla odebrána všechna cechovní práva, coţ ve většině případů vedlo k nemoţnosti 

dalšího vykonávání tohoto řemesla či povolání.     

 Profesní etika upadla v období 18. a 19. století do jisté míry v zapomnění. Ve 

velkých výrobních podnicích, které v této době vznikaly a nahrazovaly tak drobnou 

řemeslnou výrobu a podnikání, se hledělo převáţně na zisk. Prvky profesní etiky se 

nicméně objevovaly v dílech významných autorů tohoto období, například Benjamina 

Franklina (Advice to a Young Tradesman/Rada začínajícímu obchodníkovi z roku 

1748) nebo Maxe Webera (Die protestantishe Ethik und der Geist des 

Kapitalismus/Protestantská etika a duch kapitalismu z roku 1905).
41) 

   

 B. Franklin jiţ v 18. století prohlásil: „Čas jsou peníze.“ „Nikdo se nestal 

nesmrtelným svou leností.“ „Lenost činí kaţdou práci těţkou.“    
                                                           
41) Benjamin Franklin (1706-1790), americký státník, diplomat, vynálezce, spisovatel. Podílel se v roce 1740 na 
založení Pensylvánské univerzity, první univerzity ve Spojených státech amerických. Vynálezce bleskosvodu.  
Max Weber (1864-1920), německý sociolog a ekonom. Ve svých dílech se mimo jiné věnuje náboženství, moci, 
byrokracii.     
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  Jak se lze tedy poučit z jeho denního rozvrhu, který byl uveřejněn v knize 

Autobiography and Other Writings/Autobiografie a jiné spisy z roku 1726? 

 

5:00 Ranní otázka: Co dobrého dnes udělám? 

5:00 – 8:00 Probouzení, snídaně, ranní hygiena, plánování denního rozvrhu, studium. 

8:00 – 12:00 Práce. 

12:00 – 14:00 Oběd a prohlíţení si zpráv. 

14:00 – 18:00 Práce. 

18:00 – 22:00 Úklid, večeře, zábava, konverzace a zhodnocení dne. 

22:00 Večerní otázka: Co dobrého jsem dnes udělal? 

22:00 – 5:00 Spánek.
42) 

 M. Weber se ve svém díle Wirtschaft und Gesellschaft/Hospodářství a 

společnost z roku 1922 zabýval mimo jiné formulováním teorie byrokracie, která je zde 

prezentována jako ideální způsob řízení velkých organizací. M. Weber takto 

charakterizoval moderní byrokracii: „Dnešní úřady fungují podle těchto principů: 

                                                           
42) Převzato z: The autobiography of Benjamin Franklin. New York : Pocket Books, inc., 1955. s. 108.  
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 I. Platí pro ně princip vymezených úředních kompetencí, upravených zákony a 

správními nařízeními. To znamená, ţe pravidelné činnosti potřebné k byrokratickému 

řízení daného útvaru jsou jasně rozděleny jako úřední povinnosti.    

 II. Platí princip úřední hierarchie a instančního postupu. To znamená pevně 

stanovený systém nadřízenosti a podřízenosti; vyšší dohlíţí na niţší.   

 III. Moderní organizace úřadu odděluje zvláštní oblast úřední činnosti od 

soukromého ţivota, úřední peníze a prostředky od soukromého majetku úředníkova. 

 IV. K úřadování se obvykle vyţaduje odborného vzdělání.    

 V. V rozvinutém úřadování se vyčerpává veškerá pracovní síla úředníka, i kdyţ 

je povinná pracovní doba v kancelářích vymezena. Dříve bývalo normální vyřizovat 

záleţitosti a obchody mimo úřad.        

 VI. Úředníci si při své činnosti vedou podle obecných, víceméně pevných, 

víceméně kompletních naučených pravidel.       

 Důsledná byrokracie stojí na principu sine ira et studio (bez hněvu a bez 

stranění). Zdokonalováním této vlastnosti, tolik chválené, se při vyřizování úředních 

záleţitostí daří vyloučit lásku i nenávist, všechno čistě osobní a vůbec všechno 

iracionální. Namísto pánů ze starých řádů prodchnutých osobní účastí, přízní, vděčností, 

moderní kultura, čím je komplikovanější a specializovanější, tím více chce mít 

v aparátu lidsky neúčastného a tedy ryze věcného odborníka. Toto všechno zpravidla ve 

vhodné kombinaci nabízí byrokratická struktura.       

 Plně rozvinutá byrokracie má však vţdy velmi silnou mocenskou pozici a je 

úplně jedno, kterému pánu slouţí. Všichni bez rozdílu jsou vůči školeným úředníkům 

vedoucím provoz administrativy, vůči odborníkům, v postavení diletantů. Tuto převahu 

zasvěcených profesionálů se kaţdá byrokracie snaţí ještě zesílit utajením svých znalostí 

a záměrů.         

 Jakmile je byrokracie jednou dokonale vybudována, patří k sociálním výtvorům 

nejtíţe zničitelným.“
43)

     

 V současné době je prakticky veškerá ekonomická činnost regulována 

prostřednictvím zákonů, avšak tyto obsahují pouze jakési etické minimum. Termín etika 

a morálka se ve společnosti nejčastěji skloňuje poté, co se v jednání veřejně činných 

nebo známých osob objeví závaţné nedostatky, kdyţ se způsob jejich chování a jednání 

                                                           
43) WEBER, Max. Autorita, etika a společnost : Pohled sociologa do dějin. 1. vydání. Praha : Mladá Fronta, 1997. s. 
65-91. ISBN 80-204-0611-5. 
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dostane do rozporu s hodnotami a představami, které od nich očekává společnost. 

Z tohoto důvodu se v mnohých profesích vytvářejí určitá morální pravidla, jimiţ se řídí 

jejich představitelé. Formou etických kodexů tak prezentují, jak chtějí své povolání 

vykonávat.           

 Normy a hodnoty profesních etik se odvozují z všeobecných mravních norem, 

ale vyjadřují také určité specifika jednotlivých povolání. Práva a povinnosti 

zaměstnanců, vykonavatelů profese, vyplývající z příslušných ustanovení zákoníku 

práce, pracovních řádů a smluv, se vztahují především k zajištění řádného fungování 

organizace a výkonu povolání. Avšak zásady a hodnoty formulované v rámci příslušné 

profesní etiky se zaměřují na vymezení vhodného způsobu chování a vystupování ve 

vztahu k cílům a poslání dané instituce i profese jako celku. Mají posílit vědomí 

sounáleţitosti zaměstnanců se zaměstnavatelem i vědomí odpovědnosti a hrdosti za 

vykonávané povolání.          

 Etický kodex lze definovat jako systém mravních norem, který slouţí 

k formování ţádoucích vlastností a vztahů mezi lidmi. Kaţdý takový systém či soubor 

norem poţaduje na člověku určitý způsob chování, který se ovšem v důsledku změn 

v místě, čase i lidských potřebách mění. Etické kodexy je moţné rozdělit na kodexy 

profesní (uplatňují se například při práci lékařů, právníků, učitelů), odvětvové (platící 

například pro oblast bankovnictví, reklamy) a podnikové (určené pro vnitropodnikovou 

praxi). V současné době se etické kodexy vyskytují převáţně v psané podobě. Tato 

forma uchovávání zásad a hodnot profesní etiky je upřednostňována zejména z důvodu 

nemoţnosti následného zpochybňování či obcházení stanovených norem nebo jejich 

vlastního, subjektivního výkladu.        

 Profesní etické kodexy vycházejí z obsahu a poslání povolání, která významným 

způsobem ovlivňují lidské ţivoty. Je samozřejmé, ţe existují i povolání jako kadeřnice, 

zedník či pekař, bez nichţ si také dnešní ţivot neumíme představit, avšak v těchto 

případech nelze hovořit o vytváření ucelených etických kodexů. Formulováním 

etických kodexů jsou charakteristické zejména tradiční povolání, jako lékař, advokát či 

kněz, avšak objevují se i obdobné kodexy novinářů, učitelů nebo autorizovaných 

inţenýrů a techniků.
44) 

          

 Výchozím cílem kaţdého profesního kodexu je přimět vykonavatele daného 

                                                           
44) SEMRÁDOVÁ, Ilona. Úvod do etiky. 1. vydání. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 1998. s. 28-29. ISBN 80-7041-758-
7. 
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povolání k jednání podle určitých morálních norem, které jsou povaţovány za součást 

zodpovědného provádění této profese, a také apelovat na jeho profesní hrdost a 

zachovávání důstojnosti při výkonu zaměstnání. Profesní etické kodexy vycházejí 

z občanských a sociálních hodnot jaký jsou například poctivost, pracovitost, zdvořilost, 

sebeovládání, zodpovědnost vůči ostatním lidem, materiálním a duchovním hodnotám 

společnosti, plnění povinností vůči státu, dodrţování zákonů. Z hlediska výkonu 

samotné profese se zdůrazňuje její odbornost a kvalita. Další význam profesní etiky, 

resp. etických kodexů, spočívá ve snaze podpořit u příslušníků daných profesí jejich 

morální zodpovědnost za to, ţe nebudou své osobní zájmy stavět nad zájmy své 

profesní skupiny, nad hodnoty, které vyznává. Přehlíţení či dokonce porušování 

profesní etiky příslušného povolání ze strany jejích vykonavatelů můţe vyvolat, a 

zpravidla také vyvolá, nedůvěru odborné i laické veřejnosti.
45)

    

 Text kodexu profesní etiky by měl obsahovat zejména vysvětlení příslušného 

hodnotového systému, který je v daném povolání ţádoucí, a dále vysvětlení mravních 

norem a mechanismů, které regulují uskutečňování těchto hodnot. Etické kodexy 

nepůsobí pouze uvnitř profesní skupiny, ale podílí se také na vytváření obrazu o dané 

profesi, o její prestiţi v očích veřejnosti.
46)

       

 Příslušníci profese vytvářejí svým způsobem sociální skupinu, v níţ se následně 

formuje specifický pocit vzájemnosti a sounáleţitosti, jehoţ kořeny je nutné hledat 

v hrdosti na tradici daného povolání a v jednotě zájmů. Otázky týkající se rozsahu 

ovlivňování soukromého ţivota příslušníků určitého povolání zásadami profesní etiky 

nebyly dosud jednoznačně zodpovězeny. Lze se setkat s celou řadou odpovědí a 

stanovisek, ovšem obecně je přijímán názor, podle něhoţ je nedodrţení etického 

pravidla z hlediska profesní etiky relevantní pouze, pokud svou závaţností ohroţuje 

nejen zájmy klienta, ale také váţnost celé profese. Příkladem výše uvedeného jednání 

můţe být spáchání trestného činu, nevhodné chování na veřejnosti, obecně známá 

špatná platební morálka.
47) 

        

 Etické kodexy jednotlivých povolání mohou rovněţ pomoci s řešením 

                                                           
45) JANOTOVÁ, Helena aj. Profesijná etika. 1. vydání. Praha : EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2005. s. 15-20. ISBN 80-
86861-43-0. 
46) HERZOGOVÁ, Zuzana. Základy filozofie a profesní etiky. 2. vydání. Praha : Vydavatelství PA ČR, 1998. s. 106-108. 
ISBN 80-85981-82-3. 
47) ŠOKA, Ondřej. Etika v advokacii. Praha, 2006. 108 s. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická 
fakulta. 
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případných střetů navzájem si konkurujících zásad uznávaných ve společnosti. 

Příkladem můţe být konflikt práva na informace a ústavně zaručené nedotknutelnosti 

soukromí občana nebo dobré pověsti právnické osoby.      

 Profesní etika samozřejmě nedokáţe najít řešení na všechny problémy a 

odpovědět na všechny otázky týkající se daného povolání. Vţdy se však snaţí 

zformulovat základní zásady a hodnoty profesní činnosti a rovněţ nastínit skutečnosti, 

které by mohly vést k neetickému chování příslušníků profese.
48)

    

 Tématu profesní etiky se ve svém, jiţ výše zmíněném, pojednání Honor est 

praemium virtutis aneb Etika soudcovského jednání věnoval také JUDr. Jan Vyklický. 

Tato úvaha je zaměřena na profesní etiku soudcovskou, nicméně řadu zde 

prezentovaných tezí lze aplikovat rovněţ při tvorbě etických kodexů jiných oborů. 

„Etika je pojmově širší, neţ můţe být zákonná úprava. Etická norma můţe pruţněji 

reagovat i na zákonem sotva postiţitelné aspekty, např. zákoutí soukromého ţivota 

soudce, jeho odpovědnost za rodinné příslušníky a osoby blízké a povinnosti na ně 

působit. Etické normy je třeba definovat tak, aby byly realizovatelné. Mezi zásady 

deontologie patří i reálnost mravních pravidel. Nereálné zákazy a příkazy vedou 

k destrukci závazků, k opaku zamýšleného účinku, nejsou kontrolovatelné a naopak 

jsou zneuţitelné. Jednání proti etickým zásadám je nezbytné postihnout jasným 

morálním odsouzením. Jiné formy nemohou tento postoj zcela nahradit. Cílem etických 

kodexů není ani tolik vytváření norem, spíše formulování měřítek chování. Důvodem, 

proč se bránit pokušení celou profesionální etiku vecpat do zákona, je pojmově 

flexibilní metodika permanentní korekce chování stavu, zákonem nepostiţitelná. Lze 

připustit zákonnou formulaci základních povinností právníka a pak odkaz na stavovský 

předpis – k tomu musí ovšem existovat subjekt (stavovská organizace), který bude 

relevantně stavovské normy formulovat (etický kodex musí být pojmově přísnější neţ je 

obecná definice povinností právníka zaloţená zákonem). Mimořádně významné je dát 

etická pravidla chování na vědomí veřejnosti a přesvědčit ji o tom, ţe se podle nich stav 

efektivně chová.“
49)

   

 

                                                           
48) SEMRÁDOVÁ, Ilona. Úvod do etiky. 1. vydání. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 1998. s. 29. ISBN 80-7041-758-7. 
49) VYKLICKÝ, Jan. Honor est praemium virtutis aneb Etika soudcovského jednání. Soudce. 2004, roč. 2004, č. 11, s. 
13. 
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3.2. Profesní etika advokáta       

 Slovník cizích slov definuje advokacii jako instituci poskytující právní pomoc, 

provádějící právní zastoupení. Advokát je vymezován jako osoba poskytující právní 

zastoupení, obhájce, zastánce či právní zástupce.
50) 

      

 Výkonem advokacii je tedy poskytování právní pomoci za odměnu, 

provozované jako nezávislé povolání.
 
Advokacie jako povolání se začala formovat 

v Římě na přelomu 4. a 3. století př. n. l. v okamţiku, kdy se právní řád stal pro běţného 

občana příliš sloţitým a ten byl nucen vyhledat pomoc u lidí, kteří se právem zabývali. 

Poznatky týkající se formování tohoto povolání převzalo církevní soudnictví, které jiţ 

připouštělo právní zastupování stran ve sporu.
51) 

      

 Svatý Ivo z Kermartinu (1253-1303) je nejen patronem Bretaně, odloţených 

dětí, ale také právníků a soudců. Vystudoval občanské právo na Paříţské univerzitě a 

církevní právo v Orléans. Po studiích byl vysvěcen na kněze a působil například na 

farnosti v Louannec. Současně byl také jmenován oficiálem (správcem) církevního 

soudu. Jako soudce, obhájce i jako kněz se vţdy nejprve snaţil o usmíření účastníků 

sporu. Svého jmění i dobrého jména uţíval při pomoci chudým a vyslouţil si tak 

přízvisko advokát a patron chudých. Ivo z Kermartinu byl prohlášen za svatého roku 

1347 papeţem Klementem VI. Na jeho hrob byl vytesán nápis: Sanctus Ivo erat Brito / 

Advocatus et non latro / Res miranda populo. (Svatý Ivo byl Bretoněc / Právník a ne 

zloděj / Skvělá to věc lidem.) Tento nápis měl vtipně upozornit na špatnou pověst 

právníků, kteří byli vnímáni jako zloději starající se především o naplnění své 

pokladnice. Svatý Ivo je často znázorňován s peněţenkou, protoţe prakticky veškerý 

svůj majetek daroval chudým, a se svitky papíru, které mají znázorňovat jeho 

celoţivotní sluţbu právu a spravedlnosti.
52)

          

 Kaţdý den činíme řadu právních úkonů, vstupujeme do mnoha právních vztahů. 

Existuje mnoho právně významných činností, které se běţně s odborníkem 

nekonzultují. Na druhé straně jsou však situace, při jejichţ řešení je odborná právní 

pomoc nezbytná. Není samozřejmě moţné striktně vyjmenovat problémy, které 

vyţadují asistenci odborníka znalého práva, a ty, které nikoli. Kaţdou právní otázku, 

                                                           
50) Slovník cizích slov. Praha ; Encyklopedický dům, spol. s.r.o., 1998. ISBN 80-90-1647-8-1. 
51) SCHELLEOVÁ, Ilona. Advokacie. 1. vydání. Zlín : ŽIVA v.o.s., 1994. s. 5-6. ISBN 80-901745-2-3. 
52) Přispěvatelé Wikipedie, Ivo Bretaňský [online], Wikipedie : Otevřená encyklopedie, c2010, Datum poslední 
revize 13. 11. 2010, 22:36 UTC, *citováno 19. 04. 2011] 
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivo_Breta%C5%88sk%C3%BD&oldid=6078270> 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivo_Breta%C5%88sk%C3%BD&oldid=6078270
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kaţdý právní vztah hodnotíme vzhledem ke svým znalostem, vzdělání, ţivotní situaci, 

názorům, subjektivně. Stejně tak posuzujeme, zda daný právní problém dokáţeme 

vyřešit bez pomoci advokáta nebo zda je jeho asistence nutná. Úloha právníka spočívá 

v pomoci lidem nalézt nejvhodnější řešení jejich problémů, v pomoci s prosazováním 

jejich práv a oprávněných zájmů.      

 Základním předpisem upravujícím výkon advokacie je zákon č. 85/1996 Sb., o 

advokacii, který vymezuje poskytování právních sluţeb jako zastupování v řízení před 

soudy a jinými orgány, obhajobu v trestních věcech, udělování právních porad, 

sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, pokud 

jsou vykonávány soustavně a za úplatu.
53)

      

 Obecně je moţné pojem právní pomoc definovat jako odbornou činnost 

vykonávanou osobami znalými práva, která zahrnuje odborné právní poradenství 

poskytované jiným osobám a také zastupování osob v právních záleţitostech. Dále 

můţe právní pomoc spočívat také v jiné asistenci advokáta, například v sepsání 

smlouvy, v podání daňového přiznání. Právní pomoc se týká úkonů a vztahů, které jsou 

pro člověka mimořádně významné, a proto musí být tato odborná činnost poskytována 

vysoce kvalifikovaně a profesionálně.       

 Kvalita právní pomoci advokáta musí být nebo by měla být zaručena za všech 

okolností, bez ohledu na finanční situaci klienta či jeho společenské postavení. Advokát 

jednající v zájmu svého klienta se můţe setkat s celou řadou situací a problémů 

vyţadujících nadstandardní kvalifikaci. Kvalita právní pomoci je zajišťována zejména 

stanovením nároků na vzdělání a odbornou praxi příslušníků advokátní profese. Znalost 

práva, platných právních předpisů je dnes výsadou profesionálních právníků, protoţe 

absolutní uplatňování zásady neznalost práva neomlouvá, jiţ v případě laiků není 

moţné. Nelze opomenout ani význam základní právnické dovednosti, tedy schopnosti 

rozpoznat a prezentovat různorodé moţnosti, které se pro řešení problému klienta 

nabízejí.           

 Dalším důleţitým znakem právní pomoci je její dostupnost. Musí být zajištěno, 

aby právní pomoci mohl vyuţít kaţdý, kdo potřebuje, a v plném rozsahu. Podstatné tedy 

je, aby kaţdý mohl k ochraně svých zájmů a práv vyuţít odbornou právní pomoc. 

Vzhledem k tomu, ţe povinnost zajistit všem uplatnění jejich práv má stát, je zajištění 

                                                           
53) Česká republika. Zákon č. 85 ze dne 13. března 1996, o advokacii. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1996, částka 
29, s. 1002. 
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kvalitní a dostupné právní pomoci závazkem nejen pro advokacii, ale především pro 

státní moc, která musí zabezpečit existenci a činnosti právnického povolání.   

 Existují také další profese zabývající se poskytováním právního poradenství a 

zastupováním osob, například notáři, patentoví zástupci, daňoví poradci. Příslušníci 

těchto povolání však působí pouze ve specializovaných oblastech práva a z tohoto 

důvodu je úloha advokacie v poskytování právní pomoci nezastupitelná.
54)

   

 Postavení a výkon advokacie upravuje řada právních předpisů, etických kodexů 

a dalších norem. Avšak přes veškerou snahu zákonodárců a advokátních komor 

postihovat neetické, neprofesionální chování příslušníků advokátního stavu, přes snahu 

samotných advokátů chovat se podle pravidel a v souladu s hodnotami společnosti, 

pohled na výkon této profese a obraz, který si lidé v průběhu dějin vytvořili, se 

v mnohém negativním prakticky nemění. Kvality jakékoliv profese nebo instituce se 

bohuţel posuzují podle chování několika jedinců, kteří svému povolání čest nedělají a 

neuvědomují si, ţe se zneuctěným dobrým jménem jediného advokáta klesá pověst a 

prestiţ celé advokacie. Sdělovací prostředky totiţ nevyzdvihují slušné a obětavé 

advokáty, ale informují pouze o skandálech, a advokáty prezentují jako vypočítavé 

podvodníky bez cti a charakteru, kteří vyuţívají problémů ostatních k vlastnímu 

prospěchu a obohacení.         

 Na druhé straně se však povolání advokáta, ale také obecně výkon právnických 

profesí, těší určitému obdivu, zvědavosti. Lidé se domnívají, ţe advokát umí vyřešit 

kaţdý problém, kaţdou situace dokáţe vyuţít ve svůj prospěch, vydělává mnoho peněţ, 

které sebou přináší zvyšování jeho společenského postavení a moci. 

  

„Ţádná profese není vystavena takové nenávisti jako advokáti.“ (Thomas 

Jefferson)           

 „Právníci jsou z různých důvodů terčem nesmírné nenávisti a lidé je vnímají 

jako vybranou skupinu, která se pod pláštěm tajemných vědomostí, rituálů a 

profesionální zdvořilosti obohacuje na úkor ostatních.“ (Mark Hume McCormack) 

 „… horší neţ do oka drátem, je setkání s advokátem…“ (JUDr. Ivo Jahelka) 

 

                                                           
54) MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2001. s. 1-9. ISBN 80-
7179-457-0. 
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Specifický pohled na výkon právního povolání měl ve své době také spisovatel 

Jan Neruda (1834-1891), který svůj názor vyjádřil například ve fejetonu Lékařky, 

kněţky, právničky z roku 1872.
55)

        

 „Hůř bude s právnictvím. Ne snad ţe by neměly citu pro právo, ale mají citu 

příliš mnoho a právník nemá mít praţádného citu, jak pak by mohl při kaţdém 

prohraném procesu vyhrát jen on, jak pak by mohl právo prodávat a jak by mohli právě 

ti, kteří jsou zcela v právu, bát se tak zvaného dobrého právníka nejvíc! Kněz se modlí 

za všechny, voják bojuje za všechny, sedlák oře za všechny, a advokát - sní všechny. 

 Corpus iuris je tak tučné corpus, a co je příliš tučno, je nezdrávo. Také není 

právnictví příliš slušné zaměstnání pro dámu, neboť je známo, ţe po kaţdém 

dokončeném procesu stojí tu jedna strana zcela naha a druhá svlečena aţ do košile. Ba 

ani elegantním právnictví není, právník nemůţe ani rukavičky nosit, protoţe má ruce 

pořád jen v kapsách svých bliţních.        

 A pak, bude chtít dáma dokazovat nevinnost těch, kteří si nakradli dost, aby si 

mohli zaplatit obhájce? Bude chtít chodit do těch smrdutých kriminálů, kde i sama 

bohyně spravedlnosti je celá nemocna a kaţdého rána se ptá: Pane bože, jak pak sem 

přicházím? Bude chtít být soudcem, neodvislým soudcem? Nebude se chtít provdat a 

nebude pak manţel přijímat dary místo ní, jak se stalo roku toho a toho jistému soudci 

v Londýně, ţe byl nesmírně spravedliv a dary ţe brala jen ţena jeho?   

 Ovšem, snad to přece všechno půjde, studium je sice velké, když jsi vystudoval 

práva, musíš studovat ještě soudce, ale konečně není přec tak těţko být právníkem, 

těţko je jen, být spravedlivým. A přál bych si, aby dámy věnovaly se doopravdy 

právům, aby se jiţ zmocnily všech tří fakult, pak budeme moci alespoň říci, ţe dědictví 

Evino je konečně naplněno, ţe jablko dokonalo úkol svůj - podrobilo kněţím naše činy, 

advokátům náš statek a lékařům tělo naše. Celá budoucnost naše bude v něţných rukou 

ţenských, ţenská něţnost nás svlíkne z kabátu, pak nás zabije a pak nás sprovodí v 

ornátu aţ k bráně.“
56)

          

 Postavení i výkon advokacie jsou dnes ovládány pravidly, která jsou velmi často 

součástí přímo právních předpisů. Nicméně řadou z nich se advokáti řídí i přesto, ţe 

v právním řádu specifikovány nejsou. Uvedený charakteristický znak platí zejména pro 

                                                           
55) První studentky se zapsaly ke studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy až ve školním roce 1918/1919. 
56) NERUDA, Jan. Lékařky, kněžky, právničky. Citováno v: BALÍK, Stanislav. Pohled do minulosti (s trochou humoru). 
Bulletin advokacie. 1995, č. 3, s. 55. 
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zásady profesionální etiky. Právníci by měli při výkonu své profese respektovat také 

hodnoty určené společností a řídit se jimi. Určité principy advokacie mohou vyplývat ze 

samotné podstaty demokracie, například nezávislost advokacie a jejích orgánů a 

svobodná povaha advokátní profese.         

3.3. Profil advokáta         

 Veškerá lidská činnost je utvářena společností, jejímţ členem je člověk od 

narození, a také příslušností člověka k určité skupině. Člověk společně s dalšími lidmi 

vytváří specifická společenství, která jsou označována jako sociální skupiny. Tato 

společenství tvoří soubor nejméně tří jedinců, kteří mají společný cíl (zájem, potřebu), 

ideologii, strukturu i systém norem a sankcí. Člověk se do sociální skupiny můţe 

narodit nebo do ní více či méně dobrovolně vstoupit. Sociální skupiny ovlivňují ţivot 

svých členů a jejich chování. V kaţdé sociální skupině probíhá celá řada procesů – 

navazování vztahů, komunikace, vzájemné působení – skupinová dynamika.  

 Skupinová dynamika však neovlivňuje pouze výkon celé skupiny, ale i výkony 

individuální, které se v přítomnosti jiných lidí mění – můţe docházet k jejich zvýšení 

(sociální facilitace), ale i sníţení (sociální inhibice). Skupina ovlivňuje člověka v míře, 

v jaké přispívá k uspokojování jeho potřeb. Potřebu je moţné definovat jako vlastnost 

s biologickými, psychickými a sociálními stránkami, vymezenou vazbou člověka na 

určité ţivotní prostředí. Potřeba se projevuje jako nedostatek důleţité sloţky lidského 

vývoje a vede tak jedince k činnostem směřujícím k jejímu uspokojení.  

 V rámci sociální skupiny je vytvářen určitý soubor morálních pravidel a dochází 

také k organizaci a dělbě rolí, tedy komplexu poţadovaných a očekávaných forem 

jednání, a s nimi souvisejících úkolů.       

 Kaţdý člověk zaujímá ve skupině pozici, s níţ je spojena také určitá sociální role 

vyjadřující chování, které je očekáváno od jedince v daném sociálním postavení. Osoba 

hrající sociální roli ví, co a jak má nebo musí vykonat, co se od ní očekává. Dokáţe také 

předvídat, co můţe nebo musí očekávat od druhých. Skupinové role jsou nejen odrazem 

osobnosti, ale také osobnost svým trvalým působením formují. Vzhledem k tomu, ţe 

kaţdý člověk má jedinečné potřeby, poznatky a postoje, je i způsob, jakým působí 
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v přidělených či získaných rolích ve skupině, značně osobitý. Skupinové role jsou tak 

nejen hrány, ale mohou být i samostatně dotvářeny.
57), 58)

      

3.3.1. Eticko-psychologický profil advokáta     

 Odborná literatura se přiklání ke konstatování, ţe právník by měl být spíše 

extravertního typu, sangvinistického temperamentního ladění, s dobrou úrovní sociální 

inteligence
59)

, s vyspělou schopností empatie.
60)

      

 Z typologie Carla G. Junga,
61)

 zaměřující se na vztah člověka k vnějšímu světu i 

k sobě samému, vyplývá, ţe extravertní typ člověka je zaměřen na okolní svět a 

prostředí. Snadno komunikuje a dokáţe zahajovat a udrţovat rozhovor, jeho jednání je 

rozhodné a rychlé, v některých případech aţ zbrklé. Typ introvertní je naopak zaměřený 

na svůj vnitřní svět. Je velmi vnímavý ke svému okolí, rozváţný ve svém jednání. Má 

sklony k mlčenlivosti v případě neexistence relevantního tématu k hovoru a preferuje 

nepřímou komunikaci dopisy či e-maily před rozhovorem.     

 Hippokratova typologie temperamentu, později rozvíjena celou řadou 

významných psychologů, lékařů a filozofů, například Claudiem Galénen, Carlem G. 

Jungem, Ivanem P. Pavlovem, rozlišuje čtyři typy temperamentu – sangvinik, cholerik, 

flegmatik, melancholik. Sangvinik je člověk reaktivní, senzitivní, rozhodný a 

společenský, často však se sklonem k povrchnosti a nedostatečné sebekritičnosti. 

Osobnost cholerika se vyznačuje vášnivostí, impulzivním, energickým a často 

nerozváţným jednáním. Flegmatik je člověkem v podstatě klidným, samostatným, 

trpělivým a rozváţným, avšak v řadě případů se jeho chování jeví aţ lhostejně. 

Melancholika lze charakterizovat jako člověka spíše váţného, pečlivého a oddaného, 

který se vyhýbá vypjatým situacím a obtíţně navazuje vztahy s jinými lidmi.
62), 63)

 

 V rámci své činnosti jsou právníci, advokáti především, v kaţdodenním přímém 

kontaktu s lidmi. Jejich jednání a rozhodování je do značné míry ovlivňováno jejich 

                                                           
57) MIŇHOVÁ, Jana; PRUNNER, Pavel. Kapitoly ze sociální psychologie pro právníky. 1. vydání. Pelhřimov : 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 1998. s. 131-139. ISBN 80-902627-1-6. 
58) PROKEŠOVÁ, Miriam. Základy psychologie. Ostrava : AKS Ostrava, 1994. s. 67-82. ISBN 80-85798-15-8.  
59) Sociální inteligence je skupinou vlastností, k nimž patří paměť na jména či tváře, poznávání výrazu citů, 
schopnost empatie atd. Dobrá úroveň sociální inteligence je základem taktního jednání s lidmi a souvisí se 
schopností mezilidské komunikace.  
60) Schopnost empatie lze definovat jako umění vcítit se do myšlení a chování druhých lidí. 
61) Carl Gustav Jung (1875-1961), švýcarský lékař a psychoterapeut. Zakladatel analytické psychologie. Významně 
se podílel na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie. 
62) PROKEŠOVÁ, Miriam. Základy psychologie. Ostrava : AKS Ostrava, 1994. s. 53-55. ISBN 80-85798-15-8. 
63) MIŇHOVÁ, Jana; PRUNNER, Pavel. Kapitoly ze sociální psychologie pro právníky. 1. vydání. Pelhřimov : 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 1998. s. 32-35. ISBN 80-902627-1-6. 
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morálními i intelektuálními vlastnostmi, které vystupují do popředí. K 

morálním vlastnostem, které jsou u advokátů ţádoucí, patří například zásadovost, 

kritičnost, vytrvalost či sebekázeň. Pokud jde o intelektuální vlastnosti, jsou nezbytným 

předpokladem pro řádný výkon advokacie zejména dobrá paměť, zahrnující odborné 

znalosti, dosud získané zkušenosti i faktické údaje a informace k danému případu, 

ovládání řeči, analytické schopnosti a také všímavost.     

 Zásadovost, tedy pevné přesvědčení, můţe pomoci odolávat neţádoucím 

vnějším vlivům, například pokusům o korupci, i osobním vnitřním slabostem. 

Schopnost objektivně hodnotit události i jednání a překonávat překáţky při zkoumání a 

zajišťování relevantních informací jsou významné při pochopení všech souvislostí 

konkrétních případů. Především během komunikování s klienty či soudy je důleţitá také 

vědomá kontrola vlastního chování, vystupování a vyjadřování.     

 Významnou podmínkou správného pochopení konkrétního případu i samotné 

osoby klienta, svědka i jiných osob vstupujících v rámci dané věci s advokátem do 

kontaktu, je všímavost. V rámci individuálního přístupu ke kaţdému klientovi, ke 

kaţdému případu, je nezbytné, aby byl advokát schopen přesně formulovat a vyjádřit 

své myšlenky.          

 Na navázání kvalitního vztahu advokáta a občana má vliv i řada dalších 

psychologických předpokladů, například důvěryhodnost, autorita či schopnost 

vzájemného kontaktu, a také umění přistupovat ke kaţdému člověku stejně, bez 

předsudků. Předpokladem k získání důvěry občana a vybudování autority jsou zejména 

náleţité odborné znalosti a výše uvedené morální a intelektuální vlastnosti advokáta. Při 

navazování kontaktu s občany hrají, vedle schopnosti empatie a pouţívání jazyka, 

významnou roli také prostředí, v němţ k navazování právního vztahu dochází, způsob 

chování a vystupování advokáta směrem k občanovi a také jeho zevnějšek. 

 Osobní jednání s lidmi je rovněţ nutné přizpůsobit například věkovým a 

zdravotním dispozicím konkrétního občana. Například při komunikaci s dětmi a 

mladistvými je nutné brát v úvahu jejich sklon k přejímání citových reakcí a přebírání 

činů jiných osob. Jsou často náchylní chovat se a mluvit tak, jak si to podle jejich 

představy přeje určitá autoritativní osoba. U dětí i mladistvých se lze setkat i s tzv. 

chorobnou lhavostí (pseudologia phantastica) směřující zejména k upoutání pozornosti 

či ke vzbuzení obdivu. Nemají také ještě dostatečně rozvinutou slovní zásobu a v řadě 
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případů pouţívají slova a pojmy ze slovníku dospělých, přesto, ţe neznají jejich správný 

význam. Na druhé straně u starších osob je nutné věnovat zvýšenou pozornost jejich 

vnímání a paměti. Často dochází k oslabení pohotovosti v reakcích a chápání spojitosti 

mezi určitými skutečnostmi a předměty.       

 Vzhledem k výše uvedenému je důleţité připomenout také Aristotelovu 

klasifikaci základních ctností.         

 Aristoteles rozlišuje ctnosti dianoetické (teoretické) a etické (mravní, praktické). 

„Dianoetické ctnosti dělí do dvou skupin. První se týká rozumu, pokud se čistě 

teoreticky zabývá tím, co nepřipouští ţádnou změnu působením lidské činnosti. Do této 

skupiny patří rozum, moudrost a věda. Druhá skupina se týká rozumu, pokud se zabývá 

tím, co můţe být změněno lidskou činností. Tato skupina se dělí do dvou oblastí toho, 

co lze změnit lidskou činností. První je oblast praxe, tedy oblast morálně relevantního 

jednání, jeţ má svou hodnotu samo v sobě. K této praxi se vztahuje praktický rozum, 

jehoţ ctností je rozumnost. Druhá je oblast zhotovování, jeţ má svou hodnotu v díle, jeţ 

vytváří. Ctností technického rozumu je umění.     

 Etické ctnosti jsou ctnosti, v nichţ jde o formování a výchovu smyslových 

afektů podle rozumu. To, co ve 

ctnosti odpovídá rozumu, je u 

Aristotela definováno jako střed 

mezi neřestnými krajnostmi. 

Rozmanitost mravních ctností se 

rozvíjí v kontextu společenského 

ţivota, ve společenském styku 

občanů a v politice. Proto je nejvyšší 

mravní ctností spravedlnost jakoţto 

ctnost, jeţ v poměru k druhému 

člověku kaţdému dává, co mu patří, 

ve smyslu vyrovnání, rovnosti.“
64) 

 

Jaké ctnosti by měly být vlastní 

dobrému advokátovi? 

                                                           
64) ARISTOTELES. Etika Níkomachova. Praha, 1996. Převzato z: ARZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1.vydání. Praha 
: Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství, spol. s.r.o., 1994. s. 135-137. ISBN 80-7113-111-3. 
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3.3.2. Komunikace a rétorika 

 „Řeč je umění budit víru.“ (Aristoteles)     

 „Mluv jen tehdy, můţeš-li vyslovit něco cennějšího neţ své mlčení.“ 

(Dionysius)           

 „Skutečný rozhovor znamená vyjít z vlastního domu a zaklepat u druhého na 

dveře.“ (Albert Camus)         

 „Kdo by nevěděl, ţe řečníkova síla se pozná především na tom, ţe dovede 

dohnat lidské srdce ke zlosti, nenávisti a bolesti, a právě tak je i odvést od těchto hnutí a 

naladit je ke smířlivosti a soucitu?“ (Cicero) 

Komunikaci
65)

 je moţné chápat jako proces vzájemného sdělování a přijímání 

určitých skutečností či informací. Kdykoliv se setkají alespoň dva lidé, dochází ke 

komunikaci, a to i v případě, ţe spolu přímo nehovoří. Také mlčením či gesty vyjadřují 

své postoje, emoce, vztah k ostatním.       

 Osoba sdělující určité informace obsah sdělení (komuniké) zakóduje a příjemce 

pak musí tento obsah dešifrovat a porozumět mu. Právě v této fázi komunikace můţe 

docházet ke špatnému zakódování či naopak dekódování daného obsahu sdělení, coţ 

často vede k nedorozuměním mezi komunikujícími osobami.     

 Nejčastějšími formami poruch komunikace jsou:     

 I. Poruchy související s vadami v komunikačním kanále, například hlučnost 

prostředí, nesoustředěnost, špatné podání.       

 II. Poruchy vznikající z neurčitosti smyslu některých slov, například slova jazyk, 

role.               

 III. Poruchy komunikace vyplývající například z výrazu tváře, kontextu a 

vnímání situace během komunikace, ze sociální role.     

 IV. Poruchy, k nimţ dochází během konfliktních situací.    

 V. Podvědomé poruchy řečového projevu spočívající například v přeřeknutí se, 

v pouţívání tzv. parazitních slov
66)

 nebo nedokončení započaté věty.   

 Tyto poruchy mohou vést k úbytku předávaných informací a jejich nepřesnému 

dotváření příjemcem. Nejjednodušším způsobem, jakým je moţné poruchám 

                                                           
65) Slovo komunikace má latinský základ – communicatio označuje sdělení, sdílení něčeho. 
66) Tzv. parazitní slova nemají pro komunikaci žádný význam a mohou snížit hodnotu celého projevu. Často jsou 
používány například výrazy jako tedy, takže, jakoby. 
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komunikace předejít, je vhodná volba hlasového projevu a výrazových prostředků 

uţívaných při komunikaci. Osoba předávající informace by také měla být schopna 

získat si posluchačovu důvěru, naslouchat mu a respektovat jeho názory.    

 Výrazu rétorika
67)

 se dnes pouţívá k označení nauky o řečnictví (jak by měl 

vypadat správný mluvený projev, jakými zásadami by se měl mluvčí řídit) a také 

řečnického umění (schopnosti správného řečnického výkonu).     

 Nauce o řečnictví se ve svých dílech věnovali mimo jiných také Platón
68)

 a 

Aristoteles.           

 V díle Gorgias Platón odmítá rétoriku jako nástroj demagogie a vystupuje proti 

politickému a soudnímu řečnictví, ovšem v dílech následujících (Euthydémos, Faidros) 

není jiţ jeho stanovisko k rétorice přímo odsuzující. Platón vyţaduje, aby řečník měl 

odpovídající znalosti o věcech, o nichţ má hovořit nebo psát.    

 „Gorg. Já tím myslím schopnost přemlouvati řečmi i na soudě soudce i v radě 

členy rady i na sněmu sněmovníky i v kaţdém jiném občanském shromáţdění, kterékoli 

se koná. A jistě budeš mít při této moci svým sluhou lékaře a sluhou budeš mít učitele 

tělocviku; a co se týče tohoto peněţníka, ukáţe se, ţe získává peníze ne pro sebe, nýbrţ 

pro jiného, totiţ pro tebe, který dovedeš mluvit a přemlouvat zástupy.   

 Sókr. Nyní se mi zdá, Gorgio, ţe jsi z největší blízkosti ukázal, za které umění 

pokládáš rétoriku, a jestliţe dobře rozumím, pravíš, ţe rétorika je výrobkyně 

přemlouvání a všechna její činnost i všechen její obsah ţe směřuje k tomuto cíli; či 

můţeš snad říci, ţe moc rétoriky má větší rozsah neţ to, způsobovat v duších 

posluchačů přemluvu. …..         

 Gorg. Ano, Sókrate, způsobuje změnu mínění, a to co nejvíce. …..  

 Gorg. Myslím tedy, Sókrate, ţe je to přemlouvání, které se děje na soudech i 

v jiných shromáţděních, jak jsem právě říkal, a ţe jeho předmětem je to, co je 

spravedlivé a nespravedlivé. …..        

 Sókr. Nuţe, kterou přemluvu o věcech spravedlivých a nespravedlivých 

způsobuje rétorika na soudech i v jiných shromáţděních? Tu, z které vzniká věření bez 

vědění, či z které vzniká vědění?        

                                                           
67) Základem výrazu rétorika je řecké slovo rhésis, tedy řeč, mluvení. Rétorika byla chápána jako umění mluvit i jako 
věda o řečnictví a byla řazena mezi vědní disciplíny. Společně s gramatikou a logikou byla součástí studia filozofie a 
teologie. 
68) Platón (427-347 př.n.l.) – řecký filozof, pedagog a matematik. Zakladatel athénské Akademie. Jeho díla jsou 
psána především formou dialogu mezi jeho učitelem Sókratem a jinými osobami.   
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 Gorg. To je přece zřejmé, Sókrate, ţe tu, z které vzniká věření.   

 Sókr. Rétorika je tedy, jak se podobá, výrobkyně přemluvy věřivé, a ne naučné, 

o spravedlivu a nespravedlivu. …..       

 Gorg. Rétor je totiţ schopen mluviti přede všemi a o všem, takţe působí na 

mnoţství s větší přesvědčivostí zkrátka ve všem, cokoli by chtěl; nicméně však proto 

ještě nesmí odnímati význam ani lékařům – jen proto, ţe by měl moc to udělat – ani 

ostatním odborníkům, nýbrţ je třeba i rétoriky uţívat spravedlivě právě tak jako umění 

zápasnického.“
69)

           

 „Řeč tak vede i k vítězství slabší věci; můţe způsobit, ţe se malé věci jeví 

velkými a velké malými, a nové věci můţe představovat starým způsobem a opačně 

novým, a o všech věcech podat výklad krátký nebo obšírný.“
70)

     

 Aristoteles je přesvědčen, ţe o vlivu pronášené řeči rozhoduje váha myšlenek a 

také způsob jejich vyjádření: „Neboť co se týče hodnověrnosti, velmi záleţí na tom, a to 

především při poradách a potom i při soudních jednáních, aby bylo zjevno, jaký řečník 

jest, a aby ti, kdo posuzují, věřili, ţe s nimi tak a tak smýšlí.“
71)

   

 Mluvený projev má i uprostřed moderních sdělovacích prostředků významné 

místo, protoţe informace sdělované mluveným slovem působí výrazněji, přesvědčivěji. 

Na řečnických dovednostech je existenčně závislý výkon mnoha povolání, například 

obchodníků, učitelů, právníků.  

3.3.2.1. Verbální komunikace        

 Verbální komunikace je komunikace zprostředkovaná jazykovým znakem a 

významem na něj vázaným, tedy slovem, a to mluveným i psaným.    

 Mluvený projev můţe být narušen nevhodně zařazenými pomlkami, 

odkašláváním a jinými zejména akustickými projevy, které ukazují na nervozitu, 

nesoustředěnost či nezkušenost řečníka. Z tohoto důvodu by se měl seznámit s principy 

správné verbální komunikace, například hlasitost a rychlost projevu je nutné přizpůsobit 

počtu posluchačů a velikosti prostoru, delší věty je vhodné střídat s kratšími, posluchač 

nemá být zahlcen příliš velkým obsahem informací hned na začátku projevu.  

 Nejzákladnějšími formami verbální komunikace jsou monolog, dialog, 

                                                           
69) PLATÓN. Gorgias. 4. vydání. Praha : Nakladatelství OIKOYMENH, 2000. s. 20-26. ISBN 80-7298-005-X.  
70) PLATÓN. Faidros. Převzato z: ARISTOTELES (Antonín Kříž). Rétorika. 3. vydání. Praha : Petr Rezek, 2010. s. 12. 
ISBN 80-86027-32-5.   
71) ARISTOTELES (Antonín Kříž). Rétorika. 3. vydání. Praha : Petr Rezek, 2010. s. 89. ISBN 80-86027-32-5.   
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skupinový rozhovor a projev.  Nejčastěji uţívanou formou je potom rozhovor.   

 Specifickou podobou rozhovoru, vztahující se k problematice profesní etiky, je 

rozhovor klienta se specialistou, který zde vystupuje jako poradce. Profil poradce je 

nutné sladit s povahou problému a s poţadavky kaţdého klienta. Vztah klienta a 

specialisty je zaloţen na vzájemné důvěře a je tedy důleţité, aby mezi nimi nedošlo 

k nedorozumění zapříčiněnému nesprávnou komunikací. Aby klient dobře a správně 

rozuměl, měl by specialista analyzovat jeho způsob vyjadřování a přizpůsobit se mu.  

 Komunikace je v dnešní době stále více orientována na projev písemný a 

nepřímý verbální (mobilní telefony, Skype).       

 Písemný projev je zprostředkován písemnou formou ve formě rukopisu, 

strojopisu nebo na počítači. Písemná komunikace vyţaduje ještě přesnější a zřetelnější 

stylizaci myšlenek, úplnost, stručnost, správnost a zdvořilost, protoţe zde zpravidla není 

přímý kontakt mezi autorem a adresátem. Písemná komunikace zahrnuje vedle kniţní 

tvorby beletrické i odborné, zejména korespondenci (úřední dopis, osobní a společenský 

dopis, ţivotopis, e-mail, SMS a MMS zprávy).       

 S juristickými jazykovými projevy je moţné se setkat nejen v odborných 

publikacích (právní předpisy, vědecké přednesy, odborné články), ale také například 

v soudničkách, besedách s právníky, výkladových publikacích i detektivních románech. 

Základ slovníku právního jazyka tvoří speciální právní pojmy, jejichţ znakem je 

relativní ustálenost související s poţadavkem právní jistoty. Právo je specifickým 

společenským informačním systémem, a proto musí být přístupné, srozumitelné a 

pokud moţno formulačně přesné. Texty psané právníky se obvykle vyznačují důslednou 

spisovností, dodrţují předepsanou formální a grafickou úpravu. Slovní zásoba 

pouţívaná v právnických textech je typická ustálenými konstrukcemi a formulacemi, 

odbornými výrazy. Jednotlivá slova jsou nejčastěji spojována do sloţitějších souvětí.    

 Nejběţněji vyuţívanými profesními juristickými ţánry jsou vědecká pojednání 

(vědecké studie a články, doktorandské práce, učebnice a právnické příručky, vědecké 

referáty a přednášky), právní předpisy, soudní a správní akty (forma je většinou psaná, 

je pouţíván formální úřední jazyk, obsahuje zákonem předepsané náleţitosti a ustálené 

formulace), psané i ústní projevy soudního trestněprávního a občanskoprávního procesu 

(obţaloba, ţaloba, návrh na zahájení řízení, protokoly, rozsudky a usnesení).   

 Cílem kaţdé komunikace by mělo být předání informací příjemci takovým 



47 
 

způsobem, aby sdělení jednoznačně porozuměl, pochopil a byl schopen ho dále 

zpracovat. Z tohoto důvodu nesmí být opomíjena skutečnost, ţe právní texty nečtou a 

soudních jednání se neúčastní pouze právníci a soudci, ale také laická veřejnost. I běţný 

občan by měl být schopen se bez aktivního přispění advokáta zorientovat. 

3.3.2.2. Neverbální komunikace        

 Dalším způsobem komunikace je komunikace neverbální, tedy mimoslovní, 

která je nedílnou součástí komunikace verbální. Schopnost správně vysílat a číst 

neverbální signály je ovlivněna pohlavím, věkem, sociálním postavení, zaměstnáním.  

 Do této kategorie komunikačních prostředků se řadí všechny, jejichţ základem 

není slovo. Nejčastěji je moţné se setkat s mimikou (výraz obličeje), očním kontaktem, 

proxemikou (vzájemná vzdálenost osob), gestikou (pohyby a gesta), posturikou (postoj 

a drţení těla), kinesikou (pohyby tělem), haptikou (dotyky), úpravou zevnějšku a také 

stylem řeči.            

 Výraz obličeje dokáţe nejvěrněji vyjádřit emoční a psychický stav člověka. 

K základním emočním signálům obličeje patří úsměv, který představuje velmi silný a 

zpravidla pozitivní signál, a oči, jimiţ je moţno mnohdy říci více neţ slovy. Oči patří 

k nejdůleţitějším formám neverbální komunikace. Pohledem se zahajuje kaţdý kontakt 

s jinou osobou. Důleţité je všímat si zaměření, délky a četnosti pohledů, a proto by měl 

kaţdý řečník udrţovat se svými posluchači přiměřený oční kontakt, jinak zpravidla 

ztratí jejich pozornost.          

 Proxemika je způsob sdělování vyjádřený tím, jak daleko nebo blízko se k sobě 

komunikující osoby přiblíţí. Vymezení vlastního prostoru závisí na vztahu k druhé 

osobě, na prostředí, v němţ se nacházejí, na sociálním postavení i tématu, o němţ 

hovoří.            

 Pomocí gest a dotyků mohou komunikující lidé zdůraznit to, co chtějí říci slovy. 

Často pouţívaným gestem je zamávání rukou, podání ruky, poopravování brýlí. S gesty 

a pohyby souvisí také drţení těla, postoj, který rovněţ dokáţe přesně vyjádřit emoční a 

psychický stav jednajících osob.         

 Úprava zevnějšku nezahrnuje pouze oblečení, účes, ale také úpravu prostředí, 

v němţ osoba ţije a pracuje. Úprava vzhledu je důleţitá pro utvoření prvního dojmu i 

poznávání jiných lidí, protoţe vyjadřuje sociální status, vztah k okolí, ke konkrétnímu 

člověku i vztah k sobě samému. Při výběru oblečení by měl advokát zohlednit 
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příleţitost, pro kterou se obléká, a také skutečnost, ţe jako osoba s určitým 

společenským statutem je pod stálým dohledem okolí (i při víkendové procházce můţe 

potkat obchodní partnery nebo klienty). Před vlastním pohodlím by tak měl, zejména při 

výkonu svého povolání, upřednostnit odpovědnost za zachování důstojnosti právnické 

profese.            

 Pro právní praxi jsou velmi významné také neurovegetativní reakce, k nimţ patří 

zčervenání (stud, vztek), zblednutí, sucho v ústech (strach), zrychlení srdeční činnosti 

(lhaní).
72), 73)

  

3.3.2.3. Úloha rétoriky v právní praxi       

 Při své práci advokát mimo jiné zastupuje stranu určitého sporu a zájem této 

strany by pro něho měl být vţdy důleţitější neţ vlastní názor. Jeho úkolem je přesvědčit 

protistranu či soud o správnosti stanoviska svého klienta a také mu vyjednat ty nejlepší 

podmínky.            

 Z výše uvedeného by se dalo usuzovat, ţe kaţdý advokát by měl být také 

dobrým řečníkem. Ale ne všichni advokáti zastupují klienty před soudy a státními 

orgány, a proto se objevuje názor, ţe advokáti specializující se pouze na psaní vyjádření 

a smluv nemusí své rétorické schopnosti rozvíjet. Nicméně i tito advokáti se dostávají 

do kontaktu s klienty. Neměli by tedy být schopni s nimi vést smysluplný rozhovor? 

 Obecně lze říci, ţe advokáti přímo jednající s klienty a protistranami by měli 

pracovat zejména na svých schopnostech vyjednávacích a mediačních a advokáti 

zastupující klienta před soudem by měli navíc umět ihned reagovat na změnu situace, na 

rychle poloţené otázky i vyřčené odpovědi, měli by dokázat jasně a srozumitelně 

formulovat poţadavky i námitky.         

 Často se lze setkat s názorem, ţe největším nepřítelem advokáta je jeho vlastní 

klient. V řadě případů se nedá neţ souhlasit (příkladem budiţ zatajování rozhodných 

informací a dokumentů, neúčast či nespolupráce při jednáních u soudu nebo 

s protistranou, naprosté nerespektování odborné rady advokáta), a proto musí být 

advokátovy schopnosti komunikovat s lidmi na velmi vysoké úrovni. Trpělivosti a 

tolerance není při výkonu tohoto povolání nikdy dostatek.     

                                                           
72) MIŇHOVÁ, Jana; PRUNNER, Pavel. Kapitoly ze sociální psychologie pro právníky. 1. vydání. Pelhřimov : 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 1998. s. 87-105. ISBN 80-902627-1-6. 
73) VYKOPALOVÁ, Hana. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie v kontextu komunikace. 1. vydání. Olomouc : 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. s. 71-165. ISBN 80-244-0084-7. 
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 Jednotlivé právnické činnosti vyţadují odlišné znalosti problematiky i rétorické 

dovednosti.  

A) Účast na hlavním líčení         

 Hlavní líčení probíhá v rámci trestního stíhání osoby obţalované ze spáchání 

trestného činu a je zahájeno přednesením obţaloby stáním zástupcem, poté následuje 

výslech obţalovaného a provádění důkazů. Pokud mluví obhájce, obţalovaný nebo 

státní zástupce směrem k soudu, stojí, v případě pokládání otázek svědkům či znalcům, 

mohou sedět. O slovo se hlásí zvednutím ruky. Hlavní líčení je řízeno předsedou senátu 

a on také určuje, kdo a kdy bude hovořit. V našem právním řádu není běţné, aby 

obhájce či státní zástupce při svých projevech chodili po místnosti, naopak obvykle 

hovoří z místa, kde sedí.        

 Na závěr hlavního líčení přednáší obhájce závěrečnou řeč. Tento projev není 

zpravidla soudem časově omezen ani přerušován, a proto je důleţité řeč připravit tak, 

aby na soudce, kteří představují nejdůleţitější posluchače, co nejvíce zapůsobila. Soud 

je detailně obeznámen s obsahem celého spisu, ale z hlediska zájmů klienta je dobré 

určité podrobnosti zopakovat či zdůraznit.  

B) Účast na soudním jednání v netrestní věci      

 Jednání obvykle začíná přednesením ţaloby nebo návrhu na zahájení řízení, 

k němuţ má ţalovaný nebo odpůrce moţnost se vyjádřit. Také toto jednání řídí soudce a 

uděluje slovo.           

 Po skončení dokazování obě strany přednášejí shrnutí a návrhy, jakým 

způsobem by měl soud rozhodnout. Opět platí, ţe pokud se hovoří k soudu, stojí se, 

pokud ke svědkům, můţe se sedět.        

 Při tomto jednání i při účasti na hlavním líčení by se obě strany, resp. obhájce i 

jeho klient, měli chovat tak, aby nerušili klidný a plynulý průběh jednání, jinak by se 

mohli dopustit uráţky či pohrdání soudem.  

C) Účast při výslechu na policii        

 Klient právního zástupce zde vystupuje zpravidla jako svědek, poškozený nebo 

podezřelý (obviněný). Tento úkon není tolik formální jako jednání u soudu a všichni 

přítomní během celého výslechu sedí. Výslech vede policejní komisař a také uděluje 

slovo.           
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 Výslech začíná prověřením osobních údajů vyslýchaného a pokračuje jeho 

vlastním volným vyjádřením k předmětné věci. Advokát nemůţe klientovi radit, jak 

odpovídat na kladené otázky, a neměl by mu také nic naznačovat. Poté, co vyslýchaný 

skončí, pokládá otázky policejní komisař a samozřejmě i právní zástupce.   

C) Konzultace          

 Porada s klientem probíhá zpravidla v kanceláři advokáta, ale je samozřejmě 

moţné (v některých případech i nutné – klient je například ve vazbě), aby se konala na 

jiném místě.            

 Konzultace zpravidla začíná klientovým vylíčením základních informací o 

problému, který ho přiměl k vyhledání právní pomoci. Do tohoto monologu se následně 

vloţí advokát a snaţí se pokládanými dotazy zpřesnit dosud poskytnuté informace. 

Délka konzultace závisí zejména na závaţnosti problému, na schopnosti klienta 

poskytnout advokátovi všechny potřebné informace a také na časovém harmonogramu 

advokáta i klienta. Rozhovor by mě probíhat v soukromí, případně pouze za účasti 

advokátova asistenta.  

D) Řešení sporu a mediace         

 Právní zástupci se také často účastní jednání dvou či více stran určitého sporu. 

Tohoto jednání se zpravidla účastní obě strany a jejich právní zástupci, kteří se buď 

mohou snaţit spor urovnat a uzavřít smír, nebo se pokoušejí přesvědčit druhou stranu o 

správnosti svých nároků. V těchto případech jsou pak rétorické schopnosti advokáta 

důkladně prověřovány.       

 Specifickou činností právních zástupců je mediace, při které se advokát snaţí 

sblíţit postoje dvou stran a najít nejlepší kompromisní řešení sporu. V tomto případě 

však musí advokát vystupovat jako nestraník, který neupřednostňuje ţádnou ze stran 

sporu.           

 Při svém vystupování si kaţdý advokát musí uvědomit, ţe existují určité situace, 

ve kterých nemá rovné postavení s osobou, s kterou jedná nebo je v kontaktu. Tato 

nerovnost do jisté míry souvisí se základními pravidly společenského chování (jednání 

nadřízeného s podřízeným, staršího s mladším, ţeny s muţem), ale ovlivněna je také 

specifičností prostředí, v němţ se právní zástupce pohybuje. Advokát by si měl být 

vědom toho, ţe hlavní osobou při veřejném zasedání nebo hlavním líčení je soudce, 
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v advokátní kanceláři působící koncipient by měl respektovat dominantní postavení 

advokáta. V případě, ţe advokát svým chováním neprojevuje náleţitou úctu k vyššímu 

postavení soudce v jednací síni, pravděpodobně se to negativně odrazí v soudcově 

chování k němu i k jeho klientovi a v krajním případě můţe jeho chování vést aţ 

k zahájení kárného řízení. Vzhledem k tomu, ţe se při vzájemném kontaktu advokáta a 

soudce mohou objevit situace, kdy je nutná spolupráce a potřeba vyjít si vstříc (ţádost 

advokáta o odročení jednání, ţádost soudce o součinnost při zjišťování důleţitých 

informací), bezkonfliktní a profesionální vztahy obou stran mohou vzájemnou 

komunikaci pouze zjednodušit.           

 Kaţdý advokát není samozřejmě rozeným řečníkem a při jeho výstupu se můţe 

projevit například nezkušenost či nervozita. Důleţitou fází před samotným projevem je 

příprava, která zahrnuje především profesionální znalost soudního či advokátního spisu, 

důleţitých právních předpisů a judikatury. Určitý čas by měl být věnován také přípravě 

na moţné kroky soudu, státního zástupce či protistrany. Mnoho advokátů tuto část 

přípravy zanedbává a snaţí se ji nahradit zkušeností, dosavadní praxí, zlepšujícími se 

rétorickými schopnostmi a jistou mírou rutiny.       

 V současné době se většina advokátů učí například závěrečné řeči nazpaměť, 

protoţe monotónní čtení souvislého textu nepůsobí při jednání příliš vhodně a efektivně. 

Nicméně můţe se stát, ţe při svém projevu advokát zapomene na některé významné 

detaily, a proto je vhodné, zejména při delších přednesech, pouţít předem připravené 

bodové poznámky, do nichţ můţe advokát v případě potřeby nahlédnout. Psaný text 

nelze ovšem přednášet pouze tak, jak je napsán, ale je vhodné pouţít jiných 

vyjadřovacích prostředků a nebát se ani decentního divadelního projevu.   

 Pro podání dobrého řečnického výkonu je důleţitá také znalost prostředí a 

spoluhráčů. Snadněji se bude advokátovi jednat v síni nebo kanceláři, kterou jiţ zná, a 

s lidmi, s nimiţ se jiţ setkal. Adekvátněji můţe pak reagovat na vzniklé situace. Pokud 

se advokát dokáţe v určitém prostředí a mezi určitými lidmi správně zorientovat, můţe 

například zjistit, který soudce striktně dodrţuje formálnost jednání a u kterého si můţe 

dovolit uvolněnější vystupování, s kterým právním zástupcem je moţné se domluvit na 

kompromisním řešení pro oba klienty a který svému klientovi doporučí neustoupit ve 

svých poţadavcích ani o ţárovku do lampičky.        

 Během jednání v soudních síních i advokátních kancelářích není nutné se 
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vyhýbat úsměvu, vtipu či nadsázce, které mohou přinést odlehčení napjaté konverzace a 

v nejlepším případě také její posunutí kompromisním směrem. Ovšem je nutné 

vyvarovat se ironii a uráţek a také nejasných či dvojsmyslných projevů a gest. Advokát, 

soudce i státní zástupce nesmí svými vyjádřeními ohrozit důvěru veřejnosti v příslušný 

stav. Právní zástupci si často během svého plamenného projevu neuvědomí, ţe 

pouţívání vulgárních slov, uráţek, rasistických nebo xenofobních výrazů, coţ můţe vést 

nejen ke znatelnému finančnímu postihu, ale také k zamezení moţnosti vykonávat 

nadále toto povolání.          

 Jak jiţ bylo uvedeno výše, posluchači vnímají nejen sluchem, ale také vizuálně. 

Přednes připraveného projevu bude jistě efektivnější, pokud ho advokát doprovodí 

gestikulacemi a příhodným výrazem tváře. Není také vhodné mluvit do stropu nebo 

pouze k jedné osobě, ale udrţovat oční kontakt s ostatními účastníky jednání. Celkový 

dojem z projevu pozitivně ovlivní například přesná citace právních předpisů, odborných 

článků nebo judikatury, doplněná nákresy či obrázky.   

3.3.3. Umění dialogu         

 Podstata dialogu spočívá v rovnoprávné výměně informací a případně 

v navrhování kompromisního řešení vzniklého sporu. Během diskuse účastníci uvádějí 

své poţadavky a názory, vyslovují námitky, postřehy a nápady, které více či méně 

směřují k dohodě.           

 Při kaţdém dialogu by mělo být dodrţováno několik základních zásad.  

 1) Mluví vţdy pouze jeden z účastníků – pokud ve snaze umlčet druhého začnou 

mluvit oba najednou, efektivní dialog je u konce.      

 2) Stručnost, jasnost a srozumitelnost – přílišná komplikovanost a nevhodná 

odbornost diskuse můţe vést nejen k utlumení pozornosti, ale také ke vzniku podezření, 

ţe se druhá strana pokouší určité skutečnosti utajit.       

 3) Empatie – umoţňuje rychleji a vhodněji reagovat na návrhy klienta i 

argumentace protistrany.         

 Při své práci se právní zástupce často nevyhne ani komunikaci s veřejností a 

médii. Vyjádření poskytovaná sdělovacím prostředkům budou mít vţdy specifickou 

podobu, protoţe zde existuje nebezpečí nevhodné a zavádějící úpravy sdělení 

novinářem. Vzhledem k existenci ustanovení čl. 17 Listiny základných práv a svobod, 

které zaručuje svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace, se novináři 
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domnívají, ţe advokát nemůţe kontakt s médii odmítat bezdůvodně, zejména účastní-li 

se veřejností sledovaných případů. Advokát ovšem nemá povinnost podávat informace 

týkající se jeho klientů nebo řešených kauz, právě naopak. V určitých situacích je přímo 

nepřípustné, aby advokát tiskové prohlášení nebo rozhovor poskytl. Důvody mohou 

vyplývat z pokynů klienta nebo zákonných ustanovení, například ochrana práv 

nezletilých osob. V dnešní době často pouţívaná slovní spojení bez komentáře nebo tyto 

skutečnosti nemohu potvrdit ani vyvrátit, nejsou však příliš vhodná, protoţe poskytují 

novináři široký prostor pro spekulace a domněnky. Formulace jako S ohledem na práva 

účastníků sporu nebudu věc komentovat je příhodnější.          

3.3.4. Zvládání a řešení konfliktních situací     

 Konflikty mohou být funkční (konstruktivní, vedoucí ke zlepšení) nebo 

nefunkční (destruktivní). Většina konfliktů vzniká při střetu věcně odlišných zájmů a 

lze je řešit racionálně a prakticky. Sloţitější pozici má osoba snaţící se vyřešit spory, 

které se týkají mezilidských vztahů a komunikace.      

 Existují čtyři základní způsoby řešení konfliktních situací:   

 a) Pasivita – taktikou je zde vyčkávání a výsledek je náhodný   

 b) Násilí – taktika spočívá v přímé, zpravidla fyzické konfrontaci, a výsledek je 

nejistý a často krátkodobý        

 c) Delegace – spor v tomto případě rozhoduje soud a výsledkem je více či méně 

dostačující rozsudek          

 d) Dialog – za účasti obou stran probíhá vyjednávání, jehoţ výsledkem můţe být 

kompromisní řešení (dohoda, smlouva)       

 Ke snadnějšímu a efektivnějšímu urovnání sporů napomáhá také asertivní 

chování, které zahrnuje především právo na vlastní pocity, potřeby a názory, právo ptát 

se, právo nerozumět, právo odmítnout, právo udělat chybu a měnit svůj názor a také 

odpovědnost za respektování práv druhých a za prosazování svých práv přiměřeným 

způsobem. Asertivní ráz komunikace ovlivňuje samotné vystupování, které je 

charakteristické pevným hlasem, vzpřímeným postojem, uvolněnou mimikou a 

úsměvem, udrţováním očního kontaktu.       

 Osoba s neasertivním aţ pasivním chováním se snaţí vyhýbat problémům a 

konfliktům a potěšit především ostatní. Výsledek je však často opačný, protoţe lidé 

zjistí, jak snadno je tato osoba ovládnutelná a přizpůsobivá, coţ dříve nebo později ke 
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vzniku sporu bezpochyby povede. Významným ukazatelem neasertivního chování je 

nedostatek očního kontaktu, obranný postoj, nervozita, pomalá, váhavá a tichá řeč. 

 Při řešení konfliktních situací, kterými mohu být i běţné porady advokáta 

s klientem, je důleţité zachovat klid a trpělivost, jednat vţdy na profesionální, nikoliv 

osobní úrovni, vyslechnout všechny názory a připomínky, pokusit se najít hlavní příčinu 

konfliktu. Vzniklý spor je nutné řešit mimo dosah jiných osob, jejichţ přítomnost by 

mohla působit rušivě.          

 Základní rady, jak dospět k dohodě:       

 I. Dobře znát rozdíly v zájmech a postojích protistran.    

 II. Snaţit se pochopit jejich názory a argumenty.     

 III. Neupínat se k jedinému řešení a hledat alternativy.    

 IV. Najít společně přijatelné body.       

 V. Stále směřovat ke konečnému cíli.      

 Alternativní metodou řešení konfliktů je mediace
74)

, která vyuţívá přítomnosti 

prostředníka (mediátora). Komunikace zde probíhá za přítomnosti třetí, nestranné 

osoby, kterou je zpravidla právník, psycholog nebo sociální pracovník. Mediátor musí 

být schopen porozumět vzájemným vztahům protistran a měl by dobře ovládat techniky 

vyjednávání. Úkolem mediátora je vést proces vyjednávání, vytvářet podmínky vhodné 

pro dosaţení řešení, které bude zohledňovat zájmy obou stran, nikoliv vzniklý spor 

hodnotit nebo rozhodovat. Konečné vyřešení konfliktu záleţí pouze na vůli stran.   

 Hlavními výhodami mediace je rychlost, cenová výhodnost, přizpůsobivost a 

neformálnost. S mediací se lze setkat prakticky ve všech právních odvětvích, například 

v oblasti občanskoprávní, obchodněprávní, rodinné i trestněprávní. Právě mediace mezi 

obětí a pachatelem trestného činu je povaţována za nejvhodnější postup při řešení 

vzniklé situace. Vţdy je však nutné přihlédnout k osobě oběti i pachatele a k závaţnosti 

spáchaného trestného činu.
75)

       

             

              

  

                                                           
74) Slovo mediace je odvozeno z latinského výrazu medius, tedy střední, nestranný. 
75) URBANOVÁ, Martina aj. Rétorika pro právníky. Plzeň. : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 
279 s. ISBN 978-80-7380-217-2. 
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4. Profesní etika advokáta v České republice   

 Česká republika se řadí k zemím, jejichţ ústava zaručuje právo na právní pomoc 

a jejichţ právní řád vytváří prostředí a stanovuje podmínky pro výkon svobodné 

profese, která právní pomoc zajišťuje.   

4.1. Právní úprava výkonu advokacie     

 Ústavní základ poskytování právní pomoci zakotvuje usnesení předsednictva 

ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v ustanovení čl. 37 odst. 2: 

„Kaţdý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či 

orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.“ a v ustanovení čl. 40 odst. 3: „ Obviněný 

má právo, aby mu byl poskytnut čas a moţnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit 

sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliţe si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona 

mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný 

právo na bezplatnou pomoc obhájce.“
76)        

 Právo na právní pomoc je vyjádřeno také v mezinárodních dokumentech, 

například ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948, Mezinárodním paktu o 

občanských a politických právech z roku 1966, Evropské úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobod z roku 1950.       

 Právní pomoc v České republice poskytují advokáti, notáři, daňoví poradci, 

patentoví zástupci a soudní exekutoři, ovšem úloha advokátů je při této činnosti 

nezastupitelná. Pouze advokáti jsou oprávněni poskytovat právní pomoc ve všech 

věcech.          

 Zákonnou úpravu výkonu advokacie představuje zejména zákon č. 85/1996 Sb., 

o advokacii, který definuje výkon advokacie jako poskytování právních sluţeb advokáty 

na základě tohoto zákona, dále stanovuje předpoklady pro výkon advokacie, způsoby 

výkonu advokacie, práva a povinnosti advokátů, včetně úpravy kárné odpovědnosti, 

stavovskou samosprávu. Dalšími důleţitými předpisy jsou například vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 117/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů 

za poskytování právních sluţeb (advokátní tarif), vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 

484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka 

                                                           
76) Česká republika. PŘEDSEDNICTVO ČNR. Usnesení předsednictva ČNR ze dne 16. prosince 1992 č. 2, o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, § 37 odst. 2 a § 40 odst. 3. In 
Sbírka zákonů, Česká republika. 1993, částka 1, s. 17. 
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advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním 

řízení, vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební 

řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád) a vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se stanoví kárný řád (advokátní 

kárný řád). Ustanovení týkající se poskytování právní pomoci obsahují samozřejmě také 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (§ 22n. – zastoupení), zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád (§ 22n. – zástupci účastníků, § 241 – dovolání) a zákon č. 

141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (§ 35n. – obhájce, § 165 – vyšetřování).  

 Pro výkon advokacie je nezbytná také znalost stavovských předpisů České 

advokátní komory. Na prvním místě je nutné upozornit na usnesení představenstva 

ČAK č. 1/1997 Věstníku ČAK ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla 

profesionální etiky a pravidla soutěţe advokátů České republiky, tedy Etický kodex.  

 Problematice profesní advokátní etiky se detailně věnují také Etický kodex 

advokátů EU a Charta základních principů evropské advokacie (viz. kap. 4.2.1). 

4.1.1. Zákonné předpoklady pro výkon advokacie    

 Podle ustanovení § 4 zákona o advokacii je advokátem ten, kdo je zapsán 

v seznamu advokátů, který vede ČAK. O zápisu do seznamu rozhoduje ČAK, ovšem 

přístup k profesi je umoţněn všem, kteří splňují zákonem stanovené podmínky (§ 5 

zákona o advokacii):          

 - podání písemné ţádosti        

 - plná způsobilost k právním úkonům      

 - bezúhonnost         

 - vysokoškolské vzdělání v oboru právo získané studiem v magisterském 

studijním programu na vysoké škole v České republice, nebo rovnocenným studiem na 

vysoké škole v zahraničí         

 - alespoň tříletá praxe jako advokátní koncipient (resp. vykonání právní praxe, 

která je uznána za praxi koncipientskou – např. praxe soudce, státního zástupce, 

justičního čekatele, exekutora)         

 - sloţení advokátní zkoušky (resp. jiné odborné zkoušky, která je uznána za 

zkoušku advokátní – např. justiční, soudcovská, notářská)     

 - absence udělení kárného opatření, které spočívá ve vyškrtnutí ze seznamu 

advokátů, nebo jeho zahlazení        
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 - absence výkonu pracovní, sluţební nebo jiné činnosti neslučitelné s výkonem 

advokacie           

 - uhrazení poplatku ČAK, jehoţ horní hranice je vymezena částkou 10.000,- Kč 

 - sloţení slibu do rukou předsedy ČAK      

 Přesto, ţe fakticky rozhoduje o přístupu k výkonu advokacie ČAK, nelze 

opomenout ingerenci státní moci. Z výše uvedeného vyplývá, ţe podmínky pro zapsání 

do seznamu advokátů jsou stanoveny v zákoně, coţ vylučuje uzavírání profese pro 

zájemce a zaručuje objektivitu. Dalším prostředkem ovlivňování přístupu do advokacie 

je například pravomoc ministerstva spravedlnosti vydávat zkušební řády a jmenovat 

členy zkušebních komisí, moţnost soudního přezkumu rozhodnutí orgánů ČAK nebo 

zákonem stanovená výše poplatku za zapsání do seznamu advokátů.   

 S problematikou přístupu k výkonu advokacie souvisí také otázka tzv. 

pokoutnictví (vinklářství), kterým se obecně rozumí poskytování právní pomoci 

v rozporu se zákonem stanovenými podmínkami výkonu advokacie, neoprávněné 

obstarávání právních záleţitostí. Pokoutnictví bylo často spojováno s principem 

numerus clausus a právě v obdobích uplatňování uvedeného principu, který bránil 

volnému přístupu k povolání i svobodné volbě právního zástupce, mohlo být 

pokoutnictví pochopitelné a prospěšné. Ovšem v současné době je chápáno spíše jako 

zavrţeníhodné nedovolené podnikání, které nezaručuje kvalitu poskytovaných sluţeb. 

Pokoutníkem můţe být právník i laik – bývalý advokát vyškrtnutý ze seznamu 

advokátů, koncipient, který neuspěl u advokátní zkoušky. Pokoutnictví je motivováno 

zejména touhou po profesionálním zadostiučinění a snahou získat výhody advokacie 

bez plnění povinností s jejím výkonem spojených.
77), 78)

      

 Podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, 

se účastník řízení můţe dát zastoupit kteroukoli fyzickou osobou, která má způsobilost 

k právním úkonům v plném rozsahu. Podle odst. 2 soud rozhodne, ţe zastoupení podle 

odstavce 1 se nepřipouští, jestliţe zástupce zřejmě není způsobilý k řádnému 

zastupování, anebo jestliţe jako zástupce vystupuje v různých věcech opakovaně. Ze 

skutečnosti, ţe konkrétní osoba vystupuje jako obecný zmocněnec v různých věcech 

opětovně, lze dovozovat, ţe jde o tzv. pokoutníka a ustanovení odst. 2 pak slouţí k jeho 
                                                           
77) Česká republika. Zákon č. 85 ze dne 13. března 1996, o advokacii, § 4. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1996, 
částka 29, s. 1002.  
78) MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2001. s. 111-129. ISBN 
80-7179-457-0. 
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vyloučení, tedy k zabránění zneuţití fungování obecného zmocněnce v občanském 

soudním řízení k soustavné výdělečné činnosti v oblasti poskytování právních sluţeb.
79) 

4.2. Principy profesní etiky advokáta     

 Povolání advokáta představuje v prvé řadě poskytování právní pomoci klientům. 

Z historického hlediska se vztah advokáta a klienta vyvíjel od bezplatného udělování 

přátelské rady aţ k úplatnému vztahu, jehoţ pravidla jsou zakotvena v zákonech a 

etických kodexech.
80)

           

 Práva a povinnosti advokáta v České republice jsou stanovena zejména 

v usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku ČAK, kterým se stanoví pravidla 

profesionální etiky a pravidla soutěţe advokátů České republiky, v Etickém kodexu 

advokátů Evropské unie z roku 1988, v Chartě základních principů evropské advokacie 

z roku 2006 a také v zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii.     

 K dodrţování pravidel profesní etiky se advokát, resp. ţadatel o zapsání do 

seznamu advokátů, zavazuje sloţením slibu do rukou předsedy ČAK: „Slibuji na svou 

čest a svědomí, ţe budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. 

Slibuji, ţe budu dodrţovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního 

stavu.“
81) 

Etická pravidla advokacie, která se jich týkají, musí ovšem dodrţovat jiţ 

advokátní koncipienti v souvislosti s výkonem povinné praxe.  

4.2.1. Dokumenty Rady evropských advokátních komor   

 Rada evropských advokátních komor (Council of Bars and Law Societies of 

Europe - CCBE) je od roku 1960 oficiálním zástupcem členských advokátních komor 

ve všech záleţitostech týkajících se výkonu profese advokáta, vývoje práva a právního 

státu, výkonu spravedlnosti a vývoje práva samotného, jak na evropské, tak na 

mezinárodní úrovni.          

 CCBE schválila dva základní dokumenty, které se navzájem doplňují -  Etický 

kodex advokátů Evropské unie přijatý 28. října 1988 a Chartu základních principů 

                                                           
79) Česká republika. Ústavní soud. Usnesení Ústavního soudu č. 2428 ze dne 10.2.2009. In Sbírka nálezů a usnesení 
ÚS. Číslo 2, svazek 52, s. 751.  
80) BALÍK, Stanislav aj. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Česká advokátní komora ve 
spolupráci s Národní galerií v Praze, 2009. s. 91. ISBN 978-80-7035-427-8.  
81) Česká republika. Zákon č. 85 ze dne 13. března 1996, o advokacii, § 5 odst. 1. In Sbírka zákonů, Česká republika. 
1996, částka 29, s. 1002.  
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evropské advokacie, která byla přijata 24. listopadu 2006.     

 A) Etický kodex advokátů Evropské unie (The Code of Conduct for European 

Lawyers) přijatý 28. října 1988 Radou evropských advokátních komor představuje 

soubor kodifikovaných profesních principů. Všechny členské státy, resp. všichni 

advokáti, kteří jsou členy komor těchto zemí, jsou tímto kodexem vázáni ve všech 

přeshraničních aktivitách v rámci EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské 

konfederace, jakoţto i v přidruţených či pozorovatelských zemích. Etický kodex je 

rozdělen do pěti částí – 1. Preambule, 2. Obecné principy, 3. Vztahy s klienty, 4. Vztahy 

se soudy, 5. Vztahy mezi advokáty.       

 Preambule specifikuje vedle účelu Etického kodexu také úlohu advokáta ve 

společnosti a povahu stavovských předpisů advokátních komor členských států. V části 

nazvané Obecné principy jsou definovány konkrétní etické zásady - nezávislost 

advokáta, důvěra a osobní bezúhonnost, povinnost mlčenlivosti, dodrţování pravidel 

jiných advokátních komor, neslučitelné činnosti, osobní reklama, zájmy klienta a 

omezení odpovědnosti advokáta vůči klientovi. Třetí část Etického kodexu se zabývá 

například problematikou stanovení odměny advokáta, nákladů řízení a nároku na právní 

pomoc či institutem pojištění pro případ odpovědnosti za škodu. Základním pravidlům 

chování a vystupování před soudem je věnována část čtvrtá. Poslední část Etického 

kodexu vymezuje mimo jiné zásady korespondence mezi advokáty, komunikace 

s protistranami nebo spolupráce mezi advokáty z různých členských států.   

 Součástí Etického kodexu je do jisté míry i Důvodová zpráva, která má vysvětlit 

vznik jednotlivých ustanovení, objasnit problémy související s přeshraniční činností, 

které se jimi mají řešit, a poskytnout příslušným orgánům v členských státech pomoc 

při aplikaci Etického kodexu.          

 B) Dalším významným dokumentem je Charta základních principů evropské 

advokacie (Charter of Core Principles of The European Legal Profession), která byla 

přijata 24. listopadu 2006. Tato Charta nenahrazuje Etický kodex. Charta zahrnuje 

seznam deseti základních principů, které jsou společné pro národní i mezinárodní 

pravidla regulující advokacii. Základními principy, které upravují chování evropských 

advokátů, jsou následující zásady:       

 (a) nezávislost advokáta a svobodná volba převzetí zastoupení klienta,  

 (b) právo a povinnost advokáta zachovat klientovy záleţitosti v tajnosti a 
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respektovat profesní mlčenlivost,        

 (c) vyloučení konfliktů zájmu, ať jiţ mezi různými klienty nebo mezi klientem a 

advokátem,            

 (d) důstojnost a čest advokacie a poctivost a dobrá pověst advokáta,  

 (e) loajalita vůči klientovi,         

 (f) spravedlivé zacházení s klienty, pokud se jedná o odměnu,    

 (g) profesní kvalifikace advokáta,        

 (h) respekt vůči ostatním advokátům,       

 (i) respektování zásady právního státu a řádného výkonu spravedlnosti a  

 (j) samospráva advokacie.        

 Charta samotná uvádí pouze výčet těchto etických pravidel. Výklad a bliţší 

specifikaci obsahuje Komentář k Chartě základních principů evropské advokacie, 

v němţ je také mimo jiné vymezena úloha, kterou má Charta plnit. Předpokládá se, ţe 

Charta bude zesilovat povědomí mezi advokáty, rozhodovací mocí a veřejností o 

důleţitosti poslání advokáta ve společnosti a o způsobu, kterým principy upravující 

advokátní profesi, tuto roli upevňují.
82)

   

4.2.2. Nezávislost a samospráva advokacie     

 A) Základním předpokladem výkonu povolání advokáta je jeho politická, 

ekonomická i odborná nezávislost, tedy předpoklad k poskytování kvalitní právní 

pomoci bez jakýchkoli vlivů na jeho osobu.  Advokát poskytuje právní pomoc jako 

příslušník svobodné profese a nezávislost má zajistit, ţe bude motivován pouze 

k nejvyšší kvalitě pomoci. Advokát v zájmu svého klienta napadá rozhodnutí a postupy 

orgánů veřejné moci a z tohoto důvodu je nutné zachovávat jeho nezávislé postavení, 

aby nebyl ve svém jednání limitován obavami z moţného postihu. Rada, která byla 

klientovi poskytnuta pro uspokojení osobních zájmů nebo z důvodu odvrácení vnějších 

tlaků na osobu advokáta, nemůţe mít poţadovanou profesionální hodnotu. 

Nejvýznamnější zárukou nezávislost je svobodná povaha profese advokáta a 

samostatnost orgánů advokacie.         

 Nezávislost advokáta ve vztahu ke státu a orgánům veřejné moci samozřejmě 

není absolutní, a to zejména proto, ţe při poskytování právní pomoci můţe advokát 

                                                           
82) COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE. Charta základních principů evropské advokacie a Etický 
kodex advokátů Evropské unie. Belgie, Brusel : Jonathan Goldsmith, 2008.  
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pouţít pouze zákonných prostředků a pouze v jejich mezích je mu umoţněno řídit se 

pokyny klienta. Vztahy advokáta k soudu a soudním osobám jsou upraveny právními 

normami, které se týkají řízení před soudy. Mimoprocesní vzájemné vztahy soudců a 

advokátů jsou obecně neţádoucí, ale nelze je samozřejmě zcela vyloučit, a proto je 

upravují etická pravidla obou profesí, nepsaná i kodifikovaná.     

 Další omezení nezávislosti advokacie představuje trestní, soukromoprávní a 

disciplinární odpovědnost advokáta, kterou je moţné charakterizovat jako systém sankcí 

za porušení pravidel.          

 I. Obecně platí, ţe advokát je plně trestně odpovědný i při výkonu advokacie. 

Vyskytují se však výjimky spočívající v beztrestnosti advokáta za projevy vůči soudu 

v rámci obhajoby v trestním řízení, které nemohou být důvodem pro zahájení trestního 

stíhání advokáta.         

 II. Advokát je povinen chránit práva a oprávněné zájmy klienta, a to bez ohledu 

na zájmy své nebo jiných příslušníků advokátního stavu. Nesmí ovšem zapomínat na 

dodrţování právních předpisů a pravidel profesionální etiky. Vztah advokáta a klienta, 

vznikající zpravidla na základě smlouvy, popřípadě rozhodnutím soudu, je postaven na 

soukromoprávní odpovědnosti advokáta. Klient musí být chráněn před vznikem rizika 

majetkové či nemajetkové újmy, která mu můţe být způsobena advokátem při 

poskytování právní pomoci. Za způsobenou škodu odpovídá klientovi advokát, resp. 

zaměstnavatel advokáta. Vedle záruk profesionality, jimiţ jsou především vzdělání, 

praxe, odborná zkouška, přestavuje tuto ochranu zejména povinnosti advokáta uzavřít 

smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytování 

právních sluţeb.          

 Pro pojištění profesní odpovědnosti advokátů jsou důleţitá ustanovení zákona č. 

85/1996 Sb., o advokacii. V § 24 odst. 1 je stanoveno, ţe advokát odpovídá klientovi za 

škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. V ustanovení § 24a odst. 

1 je výslovně určeno, ţe advokát, který vykonává advokacii samostatně nebo ve 

sdruţení, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi 

odpovídá podle § 24 odst. 1. Uvedené pojištění musí být sjednáno v rozsahu, v jakém je 

moţné předpokládat, ţe by jej mohla odpovědnost postihnout. Při určování výše limitu 

pojistného plnění by měl advokát vycházet z maximální moţné výše škod, které by 

mohl klientům v souvislosti s výkonem advokacie zapříčinit. Niţší limit pojistného 
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plnění zpravidla volí advokáti zabývající se právem trestním. Advokáti poskytující 

poradenství vztahující se například k mezinárodním obchodním transakcím naopak 

určují pojistný limit vysoký. Minimální limit pojistného plnění z pojištění advokátů je 

stanoven v čl. 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4 ze dne 15. září 

2009, kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů, na 

1.000.000,- Kč.          

 III. Odpovědnost disciplinární, tedy odpovědnost za porušení profesních 

pravidel stanovených zákonem nebo stavovským předpisem, je zaměřena na zachování 

kvalit či hodnot, které jsou spojovány s advokátní profesí jako celkem i s jednotlivými 

členy tohoto povolání. Disciplinární pravomoci nad advokáty vykonávají zpravidla 

orgány stavovské, ale mohou být svěřeny i orgánům soudní moci.    

 Ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, uvádí, ţe o tom, zda 

se advokát nebo koncipient dopustil kárného provinění
83)

, a o uloţení kárného opatření 

rozhoduje v kárném řízení tříčlenný kárný senát sloţený z členů kárné komise České 

advokátní komory. Účastníky kárného řízení jsou advokát (nebo advokátní koncipient), 

proti němuţ je řízení vedeno, a kárný ţalobce. Kárná ţaloba musí být podána do šesti 

měsíců ode dne, kdy se kárný ţalobce o provinění dozvěděl (nejpozději však do dvou let 

ode dne, kdy k provinění došlo). Obviněný advokát můţe být v řízení zastoupen nebo 

mu můţe být ustanoven opatrovník. Advokátovi lze podle příslušných ustanovení 

zákona o advokacii uloţit za kárné provinění napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu 

aţ do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 303/1995 

Sb., o minimální mzdě, dočasný zákaz výkonu advokacie uloţený na dobu od šesti 

měsíců do tří let a vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Koncipientovi můţe být uloţeno 

kárné opatření napomenutí, veřejné napomenutí, pokuta aţ do výše dvacetinásobku 

minimální měsíční mzdy a vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů. Proti 

kárnému příkazu, kterým je moţné uloţit pouze kárné opatření napomenutí a kárné 

opatření pokuty maximálně do výše desetinásobku minimální měsíční mzdy, mohou 

kárný obviněný, jeho zástupce i kárný ţalobce podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení 

odpor. Proti kárnému rozhodnutí lze ve stejné lhůtě podat odvolání.     

 B) S nezávislostí advokátů souvisí další z významných principů, kterým je 

                                                           
83) Kárné provinění zákon o advokacii definuje jako závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností 
stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi zákonem o advokacii nebo zvláštním zákonem nebo 
stavovským předpisem. 
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samospráva advokacie. Často uváděným důvodem institucionalizace advokacie je 

efektivní obstarávání záleţitostí společných pro advokátní stav jako celek.   

 V právních řádech mnoha států, například v Portugalsku, Rakousku, 

Lucembursku či Švýcarsku, existuje systém regionálních komor advokátů zastřešených 

jednou komorou. Systém v České Republice stojí na centralizovaném modelu jedné 

celostátní advokátní komory, tj. České advokátní komory (ČAK), která vznikla v roce 

1990.            

 Česká advokátní komora je právnickou institucí profesní samosprávy a 

stavovskou organizací sdruţující advokáty v České republice. Členství je ze zákona 

povinné pro všechny advokáty. V ustanovení § 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, je 

uvedeno, ţe advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou 

advokátní komorou. ČAK chrání a garantuje kvalitu právních sluţeb poskytovaných 

advokáty v České republice a vykonává veřejnou správu na úseku advokacie. Orgány 

ČAK vyjmenovává ustanovení § 41 odst. 1 zákona o advokacii. Nejvyšším orgánem 

ČAK je sněm, jehoţ mají právo se účastnit všichni advokáti. Sněmu přísluší například 

schvalovat organizační řád ČAK, volit z advokátů členy a náhradníky představenstva či 

kárné komise, schvalovat stavovské předpisy přijaté představenstvem. Výkonným 

orgánem České advokátní komory je představenstvo, které rozhoduje například o 

vyškrtnutí ze seznamu advokátů, dále mu náleţí právo přijímat stavovské předpisy, 

svolávat sněm či spravovat majetek ČAK. Dalším orgánem je kontrolní rada, která je 

kontrolním orgánem ČAK a mimo jiné dohlíţí na dodrţování zákona o advokacii. 

Kárná komise rozhoduje o závaţném či opětovném zaviněném porušení povinností 

stanovených zákonem nebo stavovským předpisem. Mimo výše uvedené kárné komise 

hovoří příslušné ustanovení § 47a zákona o advokacii také o odvolací kárné komisi. 

Poslední zákonem jmenovaným orgánem ČAK je zkušební komise pro advokátní 

zkoušky, jenţ schvaluje seznam předpisů, jejichţ znalost je vyţadována u advokátních 

zkoušek. Komora můţe samozřejmě zřizovat také poradní orgány.    

 Od samosprávných institucí je nutné odlišovat korporace, jejichţ činnost 

směřuje k prosazování pouze skupinových zájmů. Příkladem takové organizace je 

Mezinárodní asociace mladých advokátů (Association Internationale des Jeunes 

Avocats – AIJA), zaloţená v roce 1962. Čeští advokáti se sdruţují také v řadě 
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evropských organizací, příkladem je jiţ výše zmíněná Rada evropských advokátních 

komor (Council of the Bars and Law Societies of Europe), která vznikla v roce 1960. 

4.2.3. Principy spojené se vztahem advokáta a klienta    

 Mnoho etických pravidel chování advokátů se týká jejich vztahu ke klientům, 

například povinnost mlčenlivosti, princip loajality vůči klientovi, informační povinnost, 

pravidla vztahující se k honoráři advokáta, k řešení střetu zájmů nebo dispozicím 

s majetkem klienta.          

 I. Klient velmi často svěřuje svému právnímu zástupci osobní údaje, informace 

týkající se jeho rodiny, přátel, podnikatelských a obchodních aktivit. Vzájemná důvěra 

je budována především na advokátově povinnosti, a také právu, mlčenlivosti. Podstata 

tohoto principu spočívá v zachovávání mlčenlivosti advokátem o skutečnostech, které 

se dozvěděl při komunikaci se svým klientem nebo v souvislosti s poskytováním právní 

pomoci. Informace získané od klienta nebo o klientovi nesmí být advokátem pouţity 

proti klientovi. Povinnost mlčenlivosti advokát nemá ve vztahu k osobě, které ukládá 

provedení úkonů právní pomoci (především zaměstnanec advokáta), ovšem následně se 

i tato osoba musí uvedenou povinností řídit. Princip zachování mlčenlivosti se uplatňuje 

například ve vztahu k advokátovi jiné strany a zpravidla musí být uvedená zásada 

dodrţována také po ukončení poskytování právní pomoci danému klientovi. Této 

povinnosti můţe být advokát zproštěn pouze klientem nebo jeho právním nástupcem. 

Ve zvláštních případech můţe být ovšem zásada mlčenlivosti prolomena – například při 

řízení před soudem nebo jiným orgánem, jehoţ předmětem je spor mezi advokátem a 

klientem nebo jeho právním nástupcem. Povinností mlčenlivosti není také dotčena 

zákonná povinnost překazit spáchání trestného činu.    

 II. S výše uvedenou povinností úzce souvisí princip loajality vůči klientovi, 

který musí advokátovi jako svému právnímu zástupci, jak jiţ bylo uvedeno výše, 

především důvěřovat. Vztah důvěry můţe ovšem vzniknout pouze pokud je advokátova 

osobní čest, poctivost a bezúhonnost mimo jakoukoli pochybnost.    

 III. Významným závazkem advokáta ve vztahu ke klientům je také informační 

povinnost. Advokát je v prvé řadě oprávněn převzít pouze věc, o které ví, ţe je schopen 

ji řádně vést. Klient musí být vţdy řádně a včas informován o postupu ve vyřizování 

jeho věci. Advokát nese za plnění pokynů klienta osobní zodpovědnost. Advokát je 

povinen v této souvislosti poskytnou klientovi potřebné vysvětlení a podklady 
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vztahující se k jeho případu. Výše uvedená povinnost zahrnuje vedle sdělení týkající se 

samotné podstaty a důsledků vzniku vztahu mezi právním zástupcem a klientem, také 

poučení o odměně advokáta.         

 IV. Právní pomoc se poskytuje za odměnu, jejíţ úpravu je moţné nalézt 

v příslušném zákoně nebo stavovské normě. Základními poţadavky na výši honoráře 

advokáta je zaslouţenost a přiměřenost (nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a 

sloţitosti sporu, přihlíţí se také například ke znalostem a zkušenostem advokáta, k jeho 

pověsti, k dosavadním vztahům s klientem). Odměna advokáta za poskytování právních 

sluţeb bývá upravena ve smlouvě uzavřené s klientem. Advokát je povinen klienta 

informovat o úkonech, které bude nutné v jeho záleţitosti provést. V případě, ţe 

odměna nebyla určena smlouvou, řídí se advokát i jeho klient ustanoveními o 

mimosmluvní odměně vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o 

odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních sluţeb. Pro určení 

nákladů občanského soudního řízení, jejichţ náhrada se přiznává rozhodnutím 

příslušného soudu, se výše odměny advokáta řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti 

č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka 

advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním 

řízení. Kaţdý právní zástupce by se měl snaţit, aby případ jeho klienta byl vyřešen tím 

nejefektivnějším a pokud moţno mimosoudním způsobem.    

 V. Součástí advokátní etiky jsou dále zásady týkající se střetu zájmů advokáta a 

klienta, případně různých klientů téhoţ advokáta. Podstata zákazu střetu zájmů spočívá 

v nutnosti zajistit, aby advokát nezastupoval dva nebo více klientů ve stejné věci, pokud 

je mezi nimi spor nebo riziko sporu. Advokát je také povinen zdrţet se zastupování 

nového klienta, pokud ve stejné věci jiţ obdrţel zásadní informace od bývalého či 

jiného stávajícího klienta. Advokát se musí rovněţ zdrţet zastupování klienta, s nímţ 

má on sám jakýkoli konflikt zájmů. V případě, ţe nastane konflikt zájmů mezi právním 

zástupcem a jeho klientem, advokát je povinen zastupování ukončit. Tento princip je 

úzce spjat s principem mlčenlivosti, kdy je advokátovi zakázáno, aby informace, které si 

vymění se svým klientem, proti klientovi pouţil, i s principem loajality vůči klientovi. 

Princip se tedy vztahuje na případy vzniku nebezpečí porušení důvěry klienta 

v advokáta nebo případy, kdy by informace získané advokátem od bývalého klienta, pro 

nového znamenaly nepatřičnou výhodu.        
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 VI. Advokát také často v souvislosti s poskytováním právních sluţeb disponuje 

s penězi, cennými papíry nebo jiným majetkem svých klientů nebo třetích osob, které 

má povinnost opatrovat s péčí řádného hospodáře. Převzaté prostředky musí být 

uloţeny v bance nebo jiné obdobné instituci a spravovány na zvláštním odděleném účtu. 

Advokát by měl vést úplnou a přesnou evidenci o veškerých operacích s prostředky 

klienta. Takový účet není moţné z ţádného důvodu poskytnout jako záruku nebo pouţít 

jako zajištění. 

4.2.4. Principy spojené se vztahem advokáta k advokátnímu stavu a 

soudům           

 Institutem upraveným zpravidla pouze etickými kodexy je vztah advokáta 

k soudu, ostatním právním zástupcům a účastníkům řízení. Úcta a respekt se projevují 

například v tradičním oslovování osob v soudní síni.    

 I. Při výkonu advokacie i v soukromém ţivotě se advokát musí chovat tak, aby 

nesniţoval důstojnost a váţnost advokátního stavu. Advokát nesmí poškodit svou 

vlastní pověst nebo pověst a veřejnou důvěru k advokátnímu povolání. Tato povinnost 

se nevztahuje pouze k justičním a jiným státním orgánům, ale také k ostatním 

advokátům, klientům i nezainteresovaným osobám. Úkony prováděné advokátem při 

poskytování právních sluţeb by měly být věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé. 

 II. K nejdůleţitějším pravidlům patří povinnost advokáta obhajovat zájmy 

klienta s veškerou úctou a zdvořilostí vůči soudu, čestně a beze strachu, bez ohledu na 

své vlastní zájmy nebo důsledky vůči sobě samému nebo jiné osobě, a také povinnost 

týkající se zákazu uvádění vědomě nepravdivé nebo klamavé informace v průběhu 

soudního řízení. Tyto zásady vyjadřují nejen nutnost vést jednání se zřetelem k zájmům 

klienta a nezapomínat přitom na úctu k soudu i zákonu, ale také nezbytnost vybudovat 

vztah advokacie a soudů na vzájemné důvěře. Advokát je povinen při jednání před 

soudem nebo jiným orgánem dodrţovat pravidla týkající se oslovování, úředního oděvu, 

udělování slova. V zájmu vyloučení moţných pochybností o nezaujatosti se také 

doporučuje maximálně omezit kontakty advokáta a soudce, který projednává záleţitosti 

jeho klienta.            

 III. Rovněţ vzájemné vztahy advokátů musí být zaloţeny na respektu a úctě. 

Advokát je povinen jednat s ostatními advokáty v dobré víře a nepodvádět. Vzájemná 
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důvěra mezi kolegy výrazně usnadňuje řádný výkon spravedlnosti a napomáhá při 

řešení případných konfliktů prostřednictvím smírčího jednání. V této souvislosti se 

hovoří o stavovské kolegialitě, jejímţ cílem je předcházet bezdůvodným sporům či 

jinému jednání poškozujícímu dobré jméno advokacie. Advokát by tedy měl pokládat 

všechny ostatní advokáty z členských států za kolegy a vystupovat vůči nim čestně, 

zdvořile a s respektem.         

 Pravidlem, jeţ významně napomáhá předcházet sporům mezi advokáty, je mimo 

jiné povinnost vztahující se ke komunikaci advokáta s protistranou svého klienta. 

Advokát nesmí o konkrétní záleţitosti přímo komunikovat s nikým, o kom ví, ţe je v 

této věci zastupován jiným advokátem nebo mu radí jiný advokát, bez souhlasu tohoto 

druhého advokáta. Cílem této zásady je zabránit vyuţití klienta jiného advokáta.   

 V případě, ţe se vzájemnému osobnímu sporu advokátů nepodaří zabránit, měli 

by se pokud moţno nejprve snaţit tento spor urovnat přátelskou cestou, resp. vyuţít 

smírčího řízení před orgány ČAK.        

 Dalším důleţitým pokynem v dané oblasti je pravidlo, podle něhoţ má advokát 

povinnost upozornit svého kolegu v jiném členském státě, ţe svým jednáním porušil 

určité pravidlo stavovských předpisů v případě, ţe se domnívá, ţe k takovému porušení 

ze strany kolegy došlo. V obou výše uvedených případech je samozřejmě moţné, 

v určitých situacích i nezbytné, informovat o sporu advokátů či porušení předpisů 

příslušnou advokátní komoru.         

 Specifické povinnosti jsou advokátovi ukládány v případě, ţe zaměstnává 

advokátního koncipienta. Advokát je povinen umoţnit mu vykonání přínosné praxe, při 

níţ ho bude vést a dohlíţet na něho, poskytnout mu přiměřenou mzdu. Povinnosti musí 

dodrţovat i koncipient (například můţe být v pracovním poměru pouze k jednomu 

advokátovi) a samozřejmostí je také jednání v souladu s etickými pravidly advokacie.  

 IV. Další neméně důleţitá pravidla jsou stanovena pro soutěţ advokátů 

s ostatními příslušníky této profese. Advokáti jsou značně omezeni v moţnosti 

propagace své práce a svých kvalit. Klient volí svého advokáta na základě jeho 

odborných schopností a morálních vlastností a z tohoto důvodu jsou rozhodující 

proslulost advokáta v oboru a samozřejmě i osobní zkušenost a dojem klienta, nikoliv 

nákladná reklama. Advokát nesmí na své potencionální klienty působit tak, aby ztěţoval 

nebo znemoţňoval jejich svobodnou volbu. K získávání klientů nesmí také pouţít svých 
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klientů nebo jiných osob. Advokát má tedy právo zpravovat veřejnost prostřednictvím 

různých médií, jako je tisk, rozhlas, televize, elektronická komerční komunikace, o jím 

poskytovaných sluţbách za podmínky, ţe tyto informace jsou přesné, nejsou klamavé a 

respektují povinnost mlčenlivosti a další základní hodnoty advokacie.   

 Vtipně a v mnohém pravdivě se o problematice získávání klientů vyjádřil JUDr. 

Josef Vejmelka ve své stati Jak získat klienta aneb umění akvizice čili pár rad zejména 

začínajícím advokátům: „….. je třeba potencionálního klienta vyhledat. Coţ by v dnešní 

době plné technologií neměl být problém, prostě chci-li se ukázat na trhu poskytovatelů 

právních sluţeb - hurá na internet, projet pár seznamů a ovečky jsou na světě. Zbývá je 

jen nahnat do ohrádky. Bylo by skvělé vyrobit krátkou prezentaci o tom, jak je kdo 

úţasný advokát a poslat ovečkám, po nichţ naše srdce, nezištná touha pomoci a konec 

konců i prázdné kapsy prahnou, ale na rozdíl od obecných pravidel obchodní soutěţe se 

advokáti tohoto prostředku dobrovolně vzdali. Takţe nabízet se lze jen těm, které uţ 

chováme ve své ohrádce. Jenţe my chceme ovečky nové, a to i beránky, co se občas 

otřesou, ale kde je vzít? Ještě, ţe existuje další všelék, zvaný doporučení. Výborný 

prostředek, Vaše ovečky Vás doporučí dalším ovečkám a ty zase dalším a dalším a Vy 

pak budete mít tolik práce, ţe v noci ani neusnete a budete tak nuceni je počítat kaţdou 

noc. Má to ovšem jeden malý háček v podobě lodního háku z Titanicu s podobným 

koncem - k doporučení potřebujete mít jiţ klienta, aby Vás mohl doporučit. Takţe v 

kostce. K získání prvního klienta potřebujete mít štěstí, kolegu s konfliktem zájmů, 

rodinné rozepře s příbuznými, problémové sousedy Vašich sousedů, navštívit řady 

večírků, slavností všeho druhu včetně vinobraní, plesů, golfových a tenisových turnajů, 

koňských a chrtích dostihů, kohoutích zápasů, kaváren, hospod, cukráren, jezdit MHD, 

vlaky, autobusy, létat a spoustu dalších příleţitostí, zkrátka být neustále obklopen 

spoustou lidí a podle přímé úměrnosti spoléhat na to, ţe se někdo chytne. I leckdy na 

pohled neatraktivní místa nabízejí netušené moţnosti Vašeho budoucího vyţití. Třeba 

minimarkety, supermarkety, hypermarkety nabízejí celou škálu úţasných kauz, jen pro 

ilustraci škody na zdraví (sesunuté regály, mokrá podlaha, prošlé potraviny), 

nedodrţování pracovněprávních předpisů (pracovní doba, pracovní oděv, přestávky na 

práci, ochranné pomůcky), reklamace zboţí, klamavá reklama, omezování osobní 

svobody při prohlídkách tašek a kapes zákazníků, apod. Neméně slibnou skupinou jsou 

předškoláci, školáci, poškoláci i záškoláci, kde o konflikty nouze nebývá a moudrý 
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přístup mladého svěţího advokáta, který si ještě dokáţe vzpomenout na vlastní kousky, 

bývá účinnější neţ sebelépe zamýšlené pobyty v nápravných zařízeních. Takto 

doporučená první fáze hledání je sama o sobě poměrně příjemná, stojí Vás pouze hodně 

času a také peněz.“
84)

        

 Advokát poskytuje právní pomoc pod svým označením (jméno a příjmení, 

vědecké hodnosti a akademické tituly, dodatek, vyjadřující, ţe předmětem podnikání je 

výkon advokacie) nebo pod svojí obchodní firmou (název, pod kterým je advokát 

zapsán v obchodním rejstříku). Označení nebo obchodní firma musí být uvedeny také 

na domě, v němţ má advokát sídlo, pobočku nebo kde pravidelně poskytuje právní 

pomoc.  
85), 86), 87), 88), 89), 90)

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
84) VEJMELKA, Josef. Jak získat klienta aneb umění akvizice čili pár rad zejména začínajícím advokátům. 
www.epravo.cz/top/clanky. ISSN 1213-189X.  
85) MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2001. s. 24-55, s. 111-
129. ISBN 80-7179-457-0. 
86) Česká republika. Zákon č. 85 ze dne 13. března 1996, o advokacii. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1996, částka 
29, s. 1002. 
87) COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE. Charta základních principů evropské advokacie 
a Etický kodex advokátů Evropské unie. Belgie, Brusel : Jonathan Goldsmith, 2008. 
88) Česká advokátní komora [online]. 2010 [cit. 2010-09-29]. Předpisy o advokacii. Dostupné z WWW: 
<http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=41>. 
89) SCHELLE, Karel; SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní služba. 3. vydání. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2006. s. 28-42. ISBN 
80-86861-90-2. 
90) Česká republika. PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Usnesení představenstva ČAK ze dne 31. října 
1996 č. 1, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky. In Věstník 
ČAK. 1997, částka 1. 

http://www.epravo.cz/top/clanky
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Závěr           

 Cílem mé diplomové práce bylo definování a přiblíţení hlavních oblastí profesní 

etiky advokáta a souvisejících témat.        

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

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

advokáta stěţejní, 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 jiţ 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 moţné 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 pouţila informace získané nejen z odborné 

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

mými kolegy z advokátní kanceláře.        

 Profese advokáta je spojena s celou řadou obtíţí, problémů a také zklamání. 

Advokátní povolání je sluţbou poskytovanou druhým, a proto od svých příslušníků 

vyţaduje specifické osobnostní dispozice, vzdělání, vědomí morální odpovědnosti vůči 

profesi a také ochotu k ústupkům a „obětem“. Kaţdý právník nemá předpoklady stát se 

dobrým advokátem.           
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Přílohy 

PŘÍLOHA Č. 1 

JUDr. Karel Čermák – Advokacie & úvahy související (Linde Praha, a.s., 2000) 

Právo a sluţba moci aneb Boţe, odpusť jim! (strana 92) 

 

Obyčejná sekyra dokáţe být pořádně nebezpečný nástroj, kterým lze nejen sám 

sobě useknout prsty, ale docela dobře někomu jinému useknout i hlavu. Tesařští a 

drvoštěpští mistři musejí zajisté vyvíjet nemalé úsilí k tomu, aby svým učedníkům 

zabránili v empirickém zjišťování vlastností a moţností tohoto uţitečného nástroje, ne-li 

uţ k tomu, aby je o podstatě, účelu a správném pouţívání sekyry nejprve řádně poučili a 

posléze je v řádné práci s ní i postupně a opatrně vycvičili.  

O právu, státu, demokracii jako o nástrojích všeho moţného, zejména třídního 

boje, jsme toho v mé generaci slyšeli za celý ţivot habaděj. Já proti metaforám nic 

nemám a nikomu by mi ani dnes nenapadlo bránit v přesvědčení, ţe třeba takové právo 

je nástroj. Jenom bych mu rád připomněl, ţe kompletní metafora zněla "ostrý nástroj"; a 

ţe sice pod tím ostrým nástrojem vesele padaly hlavy, ale ţe to byly hlavy nejen 

nepřítele (tehdy třídního), nýbrţ nakonec i hlavy samotných nástrojařů a brusičů. 

Dneska šermuje nebezpečnými končíři práva, státu a demokracie kdekdo a 

všelijak si při tom šermu ty končíře přehazuje a kombinuje, takţe máme takové 

rafinované nástroje, jako je právní stát, demokratický stát, státní právo, demokratické 

právo a kdoví jestli ne státní nebo právní demokracii. Ţádný přitom neví, o čem jde 

vlastně řeč. Začínám mít trochu strach, aby mě při tom šermu nějaký mušketýr omylem 

nebo v rámci zkoušení nástroje neprošpikoval.  

Čtu, ţe demokracie je, kdyţ kaţdý jednou za tři, čtyři roky hodí nebo nehodí kus 

papíru do urny a pak dá pokoj, protoţe z těch uren vylezl demokratický stát, který si uţ 

se vším poradí a ţádný se uţ nemusí starat o nic jiného, neţ aby vydělal hodně peněz na 

daně a odvody na zdravotní a sociální pojištění. Čtu, ţe vůči demokratickému státu 

nemůţe existovat nějaké "právo na", čímţ se má patrně na mysli téţ "právo na" vrácení 

daňového přeplatku nebo na náhradu škody způsobené vadným postupem státního 

úředníka. Čtu, ţe předloha zákona je sice blbá, ale ţe je nutno ji schválit či podepsat, 

neboť blbost neblbost, hlavně ţe bude právo, čímţ se vytvoří právní stát. Čtu, ţe 

podvody, korupce, gangsterismus jsou obyčejné havárky na silnici, případně ţe nemáme 

dostatečně ostrý nástroj. Čtu, čtu, čtu a nepřestávám se divit.  

Obávám se, ţe celý tento zmatek je způsoben tou krásnou představou, ţe právo 

je nástroj určený pro stát. A ţe pro mladý stát, pro stát - dítě, nebo jak se rádo říká pro 

"naši mladou demokracii", je to nástroj - hračka. I pak by ovšem muselo platit, ţe dítěti 

nepatří do rukou kudla, nýbrţ chrastítko. Ono je ale dítě po čertech vzpurné, neposlušné 

a vychloubačné, lačné pochval pro své neumělé bábovičky a uvřeštěné aţ aţ, kdyţ ho 

občas někdo z dospělých států trochu plácne přes zadeček. Inu, dítě. 

Právo ale není něco, co by bylo určeno ke sluţbě moci anebo k její ochraně. 

Kaţdé právní pravidlo je určeno k ochraně oprávněného zájmu jednotlivce nebo jejich 

skupin, a to nejen proti jiným jednotlivcům nebo jiným skupinám jednotlivců, nýbrţ 

především i proti státu samotnému. To je zlaté pravidlo pro kaţdou tvorbu i pro kaţdou 

aplikaci práva. A nemylme se, ţe to je účel jen práva soukromého. Stejně i kaţdý 
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předpis práva veřejného se musí opírat o sluţbu individuálním zájmům; zájmům na 

ochraně základních práv člověka, na ochraně bezpečnosti, pořádku, rovnosti a 

spravedlnosti i pro ty, kteří jsou v té či oné ţivotní situaci v menšině.  

Musí-li tedy uţ právo být nástrojem, pak mně z něj, prosím vás, nedělejte státní 

sekyru. Třeba varhany jsou také nástroj (jakkoliv jim varhaníci rádi říkají stroj). 

Jenomţe inu ovšem samozřejmě ovládat takový pětimanuálový stroj s pedálem a 

stovkami rejstříků a spojek není totéţ, jako kolem sebe bezhlavě mávat dobře 

nabroušenou sekyrou. Chápu, ţe pro varhaníka je ten desátý rok časem, který konečně 

přišel. Ale uţ na samém začátku je pro varhaníka dobře, kdyţ si neplete varhany se 

sekyrou. 

Zatím asi nad mnoha našimi politiky, ba i právníky, nezbývá nic jiného, neţ ten 

biblický povzdech: Boţe, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. 

 

Nemravnost nade vše (strana 101)  

 

Pamětníci si moţná vybaví ten prastarý český film nazvaný Mravnost nade vše. 

Jakýsi potrhlý profesor, jsa předsedou spolku pro povznesení mravnosti, zakrývá doma 

cudně ţenské akty lajntuchem a své mladistvé dceři nedopřeje ani pusu od nápadníka, 

avšak ve skutečnosti je to starý zhýralec, jenţ má dokonce i nemanţelské dítě. Prostě 

roztomilá kritika pokrytecké křesťanské mravnosti.  

Dnes, v době postmoderního mravního relativismu, se uţ takové komedii sotva 

zasmějete. Teď by to musel být příběh profesora, který je šéfem české firmy Sex & 

Drugs Unlimited s.r.o., a nutí svou dceru k poţívání marihuány, jakoţ i k účasti na 

promiskuitních večírcích, přičemţ se nakonec ukáţe, ţe pod elegantním úborem 

postmoderního nemravy se skrývá ţíněná košile kajícníka, trávícího celé noci na 

modlitbách a rozjímání. Prostě kdyţ uţ vůbec něco, tak chcete kritiku pokrytecké 

postmoderní nemravnosti, kterou dnes hlásají ještě horší šosáci a podlézavci, neţ dřív tu 

pokryteckou křesťanskou mravouku. 

Ale my tady nejsme od toho, abychom se pletli do řemesla morálním či 

amorálním, nemoderním či postmoderním filosofům (pokud něco takového u nás vedle 

českých trţních hospodářů, čili tzv. trhovců, ještě existuje), na toţ abychom dodávali 

náměty na svěţí konverzační komedie v postmoderním stylu. My bychom se spíš měli 

zamyslet nad tím, zda v té dnešní slavné době, kdy kaţdý z nás sám nejlíp ví, co má 

dělat a co ne, aby jako trhovec jakţ takţ obstál, se právo vůbec ještě smí dovolávat 

mravnosti, kdyţ je to s ní všechno tak relativní, ţe vlastně jakákoliv morálka je na nic.  

Právem se teď bojíte, ţe zabřednu do svého oblíbeného planého teoretizování na 

téma zvrhlosti právního pozitivismu či práva jako nejmenší míry mravnosti; ale slibuji, 

ţe se tentokrát vynasnaţím uvaţovat tak, aby mi ani čtenáři pozitivisté nemohli tak 

dalece nic vytknout. Kdo by se na mne ovšem s chutí vrhnul, byl by právní 

postmodernista, jenţ se u nás - a zdá se mi, ţe ani v Evropě - naštěstí ještě nevyskytuje; 

i mohu, doufejme, i nadále klidně psát i spát.  

Inu, pojďme k věci. Pozitivní právo (nejen naše) stále ještě (ba zase znova) uţívá hezký 

právní termín "dobré mravy". Nejde uţ dva tisíce let o nic jiného, neţ o římské „boni 

mores"; tedy o to, ţe řada právních jednání nevede ke kýţeným právním důsledkům jen 

proto, ţe nějakým způsobem vybočila z mezí těch či oněch dobrých mravů, třeba 

soutěţe či obchodu, neboli ţe byla „xontra bonos mores", čili v rozporu s dobrými 

mravy. A poloţme si rovnou tu kruciální otázku: mají dobré mravy v našem 

postmoderním právním řádu vůbec ještě co dělat?     
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 No, no: právníci, jak vidím, se do diskuse moc nehlásí, ba zdá se mi, ţe to klidně 

nechají na legislativní radě, vládě nebo parlamentu. Zato naši čeští trhovci umějí své 

odpovědi jako násobilku (i kdyţ je v ní občas třikrát tři osm). Uţ je slyším: zrádní čeští 

právničtí intelektuálové uţ by nám zase chtěli diktovat, co je mravné a co ne, jako 

bychom my, čeští občané, byli ubozí, slepí, nesvéprávní a hloupí a sami nejlíp nevěděli 

kdy, co a jak, nějaká mravnost sem nebo tam. Jakási pokrytecká mravnost nám přece 

nebude narušovat budování našeho svobodného trţního hospodářství a omezovat volnou 

soutěţ, ještě k tomu za peníze nás, daňových poplatníků. My potřebujeme jasně 

definovaný zájem společnosti a od toho máme svou demokratickou vládu, aby nám 

řekla, co to je. Jak se vláda můţe dívat na to, ţe se nám dobré mravy zase uţ dostaly 

třeba do obchodního a občanského zákoníku nebo do Paříţské unijní úmluvy a dokonce 

i do zákona o ochraně hospodářské soutěţe? To odporuje všem vědeckým zákonům naší 

liberálně konzervativní či konzervativně liberální postmoderní politiky. Nechť vláda 

jasně stanoví, ţe dobré mravy jsou proti zájmu společnosti. Vše, co není zakázáno, je 

dovoleno. Nechte neviditelnou ruku trhu, ať si vše sama vyřeší, neboť co ruka trhu činí, 

dobře činí. A další a další variace na stejné téma.     

 Dovolte, abych do hluku této zmatené povodně skromně špitl, ţe jsem pro dobré 

mravy, neboť vskutku jsem ubohý, slepý a hloupý, i kdyţ zatím svéprávný, a tudíţ 

touţím po tom, aby se mi někde dostalo ochrany. Nechci, aby mi soused místo odpovědi 

na pozdrav plivl na botu; nechci mít Czech made fusekle prodávané pod ochrannou 

známkou Rolls Royce; nechci číst celostránkové inzeráty, ţe obhajoby ve věcech vraţd 

úspěšně a levně zajistí specializovaná AK Huprtanc. Já hloupý se totiţ bojím, ţe záhy 

začnu v odpověď na pozdrav taky plivat sousedovi na botu, prodávat kšandy pod 

značkou Svatý Otec a Huprtance doporučovat na vraţdy. To vše pak budu líčit jako 

normální podnikatelské praktiky ve svobodném trţním hospodářství.  

V právu - a nestačím to opakovat a vţdy znovu zdůrazňovat – jde o ochranu 

individuálních práva svobod, a ne o dosaţení nějakých statistických výsledků, jako je 

míra inflace nebo růst národního důchodu. Právo uţ vůbec není nějaké sociální 

inţenýrství, které si klade za cíl zdeformovat tak a zas onak celé generace pokusných 

králíků. A jestli má právo svůj vlastní předmět a cíl, jímţ je ta pohrdaná ochrana 

ubohých, slepých a hloupých jako jsem já, včetně nesvéprávných, musí k jeho dosaţení 

pouţívat i svých vlastních metod. Pojmy jako dobré mravy, poctivé obchodní zvyklosti, 

nebo chcete-li i ta čest a váţnost advokátního stavu k této metodě náleţí. Zde jest totiţ 

od pradávna hledat ten tmel, jenţ drţí pohromadě celé právní systémy, jenţ zakrývá ty 

pověstné díry v právu, skrz které, abych se opakoval, prolézá kaţdý vykuk, ne-li něco 

horšího, jako myš ementálem; tmel, po jehoţ odstranění bude celé právo téct jako 

děravé necky, i kdyby se neviditelná ruka trhu včetně postmoderní filozofie postavila 

třeba na hlavu nebo pro změnu spíš zase na nohy.  

A pokud jde o tu slavnou zásadu, ţe vše je dovoleno, co není zakázáno, ta ovšem 

platí. Jenom je třeba si uvědomit, ţe není dovoleno jednat conira bonos mores. To navíc 

platí především a zejména pro stát a jeho politiky a úředníky, kteří by nás ubohé 

atakdále neměli tolik dojímat silnými a chlubivými slovy, jako spíš táhnout dobrými 

příklady. Vůbec mám dojem, ţe pro stát, jako nositele moci, ta proslulá zásada platí v 

právním státě právě opačně: státu je zakázáno vše, co mu není výslovně dovoleno a i 

zde mohou být tím korektivem jenom staré poctivé dobré mravy, nikoliv však nějaký 

sociálně inţenýrský zájem čísi společnosti. Takţe například, kdyţ uţ do toho konečně 

zapleteme nějakou zmatenou filozofii bez příliš praktických důsledků, berně poplatníci 

nositelům státní moci jako právo povolují, a ne ţe je nositelé moci poplatníkům jako 
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povinnost ukládají. Zdá se mi, ţe tento přístup, jakkoliv teoretický, by v našich 

zmatených dobách leccos vyřešil, a to od těch daní aţ po sponzorování politických 

stran, které prozatím nejvíc křičí o tom, ţe mohou vše, co není zakázáno, ba 

sankcionováno a o nějakých dobrých mravech nechtějí ani slyšet.  

Nemyslím si, ţe po všech zkušenostech, které máme, musíme brát váţně různé 

ty zmatené, ale o to energičtější deklarace o tom, co je konzervativní či liberální nebo 

dokonce, jak uţ taky čtu, liberálně konzervativní (nádherné coniradictio in adjecto, 

hodné nějaké básnické sbírky; téměř rovné proslulému studenému ohni z dob 

Palachových). Na slovíčka, jimţ chyběl jakýkoliv obsah nebo jimţ se dával obsah právě 

opačný, neţ ve skutečnosti mají, nás chytávali čtyřicet let. Já si to vše tudíţ ještě nejspíš 

interpretuji po rusku tak, ţe konzervativci jsou prostě skalní marxisti-leninisti a liberální 

konzervativci reformní marxisti-leninovci, ti i oni ve slušivých trţních převlecích. Podle 

společného odporu k přívlastkům (socialismus bez přívlastků, trţní hospodářství také 

bez přívlastků), které dogmatikovi pochopitelně vţdy zavánějí herezemi, frakcemi a 

velezradou, jakoţ i podle sdílené nechuti k právu a k dobrým mravům vůbec (všimli jste 

si, ţe komunisti z práva taky všude dobré mravy vyškrtali a nahradili je zájmem 

společnosti a socialistickým souţitím?) bych řekl, ţe tak úplně vedle při své 

zjednodušující interpretaci zase nejsem. Výchova se zkrátka nezapře. 

Kdykoliv zmizí dobré mravy z práva, zmizí nakonec i ze ţivota. A spolu s nimi 

zmizí i to, co se vlastně o nic jiného neţ o dobré mravy neopírá a čemu se říká základní 

práva a svobody člověka.  

Takţe moji milí budoucí inţenýři práv (neboť právě tak bude adekvátně znít náš 

titul): nemravnost nade vše! 

            

 CT KLIENTŮM POKRAČUJÍCÍM V TRESTNÉ ČINNOSTI NABÍDNEME 

PŘI DALŠÍCH ODBĚRECH SLUŢEB ZAJÍMAVÉ DISCOUNTY, PAUŠÁLY A 

MOŢNOSTI PŘEDPLATNÉHO. ČLENŮM MAFIÍ PŘI HROMADNÝCH 

ODBĚRECH SLEVA AŢ 50 % . 

 

A zkuste si mě kvůli tomu inzerátu ţalovat. Je dokonale trţní, ne? 

 

Stůj, noho posvátná, aneb zření podstaty (strana 166) 

 

V předzpěvu ke Slávy dceři si Jan Kollár vyzkoušel v češtině časomíru a díky 

jemu jsme se jako gymnazisté v hodinách české literatury aspoň trochu zasmáli. 

Největší popularitu vţdy získávala ta posvátná noha, co na ni Kollár volal stůj, i kdyţ ve 

skutečnosti Ovšem nešlo o posvátnou nohu, nýbrţ o posvátná místa, kamkoli kráčíš. 

Mně osobně se však vţdy nejvíce líbilo záhadné distichon  

 

"Jiţ jich více není! Hrkotem surového hrdinské články jejich zhoubný láme 

oráče lemeš,"  

s nímţ si nevěděl rady ani pan profesor, a pouze známý recesista kvintán 

Koudelka dvouverší počátkem socialismu celkem správně vyloţil tak, ţe 

východoteutonské traktory při hluboké orbě strašně hrčíce ještě dnes vyorávají kosti 

dávno mrtvých Polabských Slovanů, přičemţ dovodil, ţe lemeš je praslovanský výraz 

pro traktor, načeţ byl zapsán do třídní knihy kvůli proletářskému internacionalismu. 

Nesl to statečně, ba vzpurně, neboť při recitaci v příští hodině vmetl kantorovi do tváře 

verše o tom, jak  



79 
 

„odrodilí synové však své sami matce začasto, bič macechy hříšné oblizujíce, lají."  

 

Divíte se asi, proč jsem si vzal na paškál zrovna starého Kollára, a čekáte, ţe se 

přes nějaké další odrodilé syny, třeba Bernarda Ţóra, který byl, jak známo, z Frýdku, 

dostanu k povodním, jeţ tak strašně v krajích bývalých i současných západních Slovanů 

nedávno řádily; ţe to spojím s nedostatkem národního cítění, vytknu vládě odstrkované 

hráze na úkor rozmazlovaných bank, vychválím lid pro jeho solidaritu a skončím 

přáním, aby nám to tak vydrţelo. Ale ne; o čem se nedá mluvit, o tom se má mlčet; a 

lidské utrpení není zrovna to, o čem by se dost dobře mluvit dalo, aby z toho nebylo 

ubohé klišé.  

Ale přes ta povodňová klišé a přes Kollára se můţeme dostat i někam jinam. Já 

například v poslední době čtu české noviny uţ jedině díky tomu, ţe jsem před bezmála 

padesáti lety dával ve škole pozor při Kollárovi, Ovidiovi, Vergiliovi a Otmaru 

Vaňorném (přeloţil časoměrně do češtiny Homéra). V češtině se totiţ něco stalo se 

slovosledem! Novinář vám dneska nenapíše, ţe se v Ječné ulici srazily dvě tramvaje, 

nýbrţ ţe tramvaje v Ječné ulici dvě srazily se, takţe v delších souvětích známého typu 

Tityre, ty rozloţitého leţe pod korunou dubu, o lesní na útlé víle přemýšlíš píšťale (v 

originále Tityre, tu patulae recumbans sub tegmine fagi, silvestrem tenui Musarn 

meditaris avena) si to musím obvykle všelijak zkoušet, jestli mi nějak nepůjdou 

dohromady daktyly, trocheje, jamby a spondeje. Většinou mi dohromady nejdou, ani 

kdyţ přistoupím k elizím a čtu v Ječnélici místo v Ječné ulici, a tak se vţdy ještě dlouho 

mučím pochybnostmi, zda nadaný umělec přemýšlel na útlé víle o lesní píšťale nebo 

naopak na útlé píšťale o lesní víle (v latině 10 je jasně ta slušnější varianta).  

Kollár chtěl svým slavnostním hexametrem zdůraznit závaţnost svých 

pozoruhodných myšlenek a forma se mu moc nepovedla; ţádný div, kdyţ s češtinou 

jako jeden z průkopníků začínal a v českém jazykovém prostředí, nemýlím-li se, vlastně 

ani nikdy pořádně neţil. Má náš obdiv a úctu, i kdyţ nás rozesmává.  

Jiné city uţ v nás vyvolávají myšlenky plytké a nezralé, oděné do maškarních 

kostýmů umělé starořeči či novořeči, jeţ má ubohý obsah vylepšit ve skutečnosti ještě 

uboţejšími šminkami a hadříky. Vyvolaným citem není, jak doufám, pohrdání či 

nenávist, nýbrţ především soucit.  

Tisk nedávno komentoval případ otce, který zplodil dítě se svou dcerou, byl 

odsouzen za krve smilstvo, s dcerou dále ţil a byl překvapen, kdyţ byl znovu odsouzen. 

Hněvu novinářů tentokrát unikl soudce, ale zato trestní zákon si to pěkně odnáší a se 

vším moţným dalším si to odnášejí vůbec všechny zákony a právníci s nimi. Zákony se 

prý musí řídit logikou rozumu, a ta prý říká, ţe tam, kde není poškozený, není co 

chránit, a naopak tam, kde poškozený je, je nutná důsledná ochrana vţdy. Jiní tyto 

dětinsky nebezpečné úvahy o právu ještě doplňují tím, ţe nelze-li účinnou ochranu 

zajistit, je lepší neposkytovat ţádnou, neboť jinak autorita práva trpí. A ještě jiní 

aplikují tyto názory s různými obměnami i na morálku. Summa summarum to všechno 

jenom svědčí o hloubce úpadku právního vědomí, a dovolíte-li, i o hloubce mravního 

úpadku po čtyřiceti letech komunismu, vystřídaného pěti lety české verze 

neoliberalismu.  

Především rozum není nějaký počítač, do něhoţ smysly futrují jakýsi input a 

který musí vţdycky dát nějaký output. Upřímně řečeno, output jen smysly zásobeného 

rozumu je ve většině důleţitých případů nevím, neřešitelné, není uloţeno v paměti, a tak 

podobně. Kant kdysi dávno případně upozornil na rozdíl mezi věcí a smyslovým 

uchopením této věci a vypracoval hezký pojem věc o sobě. Věc o sobě není schopna 
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ţádná lidská empirie zachytit, a tak tedy bychom vlastně neměli na tomto světě nic, 

podle čeho bychom mohli své volní akty spolehlivěji řídit. Skepsi uniká Kant přes 

pojem čistého rozumu. Čistý rozum je předprogramovaný počítač, umoţňující kaţdému 

z nás víceméně standardně řešit úlohy, které před nás klade smyslový input, a to nejen 

ve smyslu kategorií logických či matematických (proč jsou jedna a jedna dvě?), ale i, a 

především, ve smyslu kategorií mravních.       

 Aplikací kategorií na empirický input se stává čistý rozum rozumem praktickým. 

Mravní předprogram vloţený do čistého rozumu - v pojetí Kanta kategorický imperativ 

- je právě to, co umoţňuje existenci praktického rozumu i v mravních a právních 

otázkách. A kategorický imperativ není nic o moc jiného, neţ příkaz jednat tak, jak by 

měli podle mne jednat v určité situaci všichni ostatní. Pro zákaz krvesmilstva by bylo 

jistě moţno sebrat i plno empirických argumentů psychických, psychologických, 

genetických, sociologických a jiných; bylo by moţno argumentovat, ţe právo musí 

zasahovat i tam, kde škoda jen hrozí, ţe poškozený (otec, dcera, dítě) své poškození 

třeba teprve zjistí a hodí si mašli a bůhvíco jiného. Ale skutečný klíč k rozumné 

odpovědi je někde jinde. Je v otázce: přál bych si být dítětem svého otce a své sestry? 

Přál bych si, aby moje sestra-matka, zplodila další pokolení se mnou? Podle Kanta mi 

mravní zákon v nás, jak on tomu jinak říká, dá spolehlivou odpověď a i podle Freuda 

zatlačí moje nadjá podobné náměty někam hlub oko do podvědomí, odkud pak tyto 

náměty přivádějí slabší povahy do ordinací psychoterapeutů, coţ je samozřejmě, jak ví i 

pojišťovna, nadstandard, který nelze hned tak kaţdému z jeho zdravotního pojištění 

zaplatit.  

Inu, řeknete, kde je přísný Kant a kde jsme my. Ještě za jeho ţivota se mu 

vytýkalo, ţe mravnost (a právo) umístil do oblasti přísného rozumu a ne do oblasti citů, 

která podle jiných musí být základem morálky (soucit). Chcete-li zpátky k povodním, 

proč jste přispěli na povodňové konto? Protoţe vám bylo líto toho vycpaného 

medvídka, co se topí na obrovském billboardu s výzvou k pomoci? Nebo podle Kanta -  

ano, snad sobecky - protoţe byste sami čekali pomoc v podobné situaci? Nu, 

odpovězme si kaţdý sám. Průzkumy veřejného mínění tady málo pomohou.  

Ano, takţe Kant můţe jít dnes do háje, protoţe kdo by ty staré akademické 

poděsy, ještě ke všemu idealistické, poslouchal, kdyţ všechno, co má vědět, si za pár 

hodin přečte v Samuelsonově učebnici ekonomie a je mu hned jasné, ţe při 

krvesmilstvu nejde o prachy, takţe jde vlastně o houby.  

Ale my se musíme dostat k nějakému konci.  

I moderní filozofie si pořád ještě láme hlavu se starými otázkami. Někteří 

fenomenologové, jako po Husserlovi třeba Max Schelei; odmítli teorii 

předprogramovaného rozumu, začali mluvit o neempirickém zření podstaty a 

vypracovali učení O říši hodnot, která existuje nezávisle na světě, v němţ ţijeme; a my, 

jako různá společenství v čase a prostoru, tuto říši hodnot jenom postupně a 

nerozumově (na rozdíl od Kantovy říše účelů) nazíráme a uskutečňujeme. Takţe ještě 

jednou zpět k povodním: třeba jste na to povodňové konto přispěli, protoţe 

mimorozumově nazíráte pomoc v nouzi jako hodnotu.  

Ať uţ je říše hodnot mimo nás nebo produktem našeho diskursu, úkolem 

objektivního práva a mravnosti je ochrana hodnot a ne pouhá ochrana jednotlivých 

subjektů, které se individuálně cítí poškozeny a přejí si být chráněny. Dovolání nebo 

vzdání se ochrany, jako předpoklad poskytnutí ochrany, můţe být relevantní u méně 

významných hodnot, jako je třeba plnění smluv nebo uspokojování pohledávek 

(dokázali bychom zajisté tyto hodnoty pojmenovat obecnějším pojmem). Jiným 
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hodnotám se musí ochrana poskytnout bez ohledu na stanovisko zainteresovaného 

subjektu. Je-li chráněnou hodnotou třeba ţivot, nelze hned tak říct volenti non fit iniuria 

(ten kdo souhlasí, neutrpí bezpráví) a povolit souboje nebo euthanasii. Hodnotu ţivota 

by přece musela nejdřív přebít ještě větší hodnota (třeba čest u soubojů nebo snad úleva 

od utrpení při euthanasii). A pořadí chráněných hodnot si zkrátka a dobře nelze tak 

úplně soukromě vymýšlet. Protoţe pořadí hodnot je - i kdyţ se vám třeba nelíbí říše 

hodnot mimo tento svět - jistě alespoň produktem nějaké civilizace, kterou to které 

právo, samo jsouc její součástí, musí chránit především a nemůţe jen tak říct, ţe teď u 

nás bude chránit v souladu se svým empiricky nafutrovaným rozumem egyptskou 

civilizaci z 2. tisíciletí před Kristem, a tudíţ hlavně hanobení hrobů prezidentů a 

premiérů, kdeţto bratři a sestry ať si spolu vesele spí třeba uţ od malička včetně tatínků, 

maminek, babiček a dědečků.  

Takovou hodnotou, která si zaslouţí přednostní ochranu, nepochybně je, chci-li 

být uţ hodně postmoderně tolerantní a relativistický, i alespoň jistá průhlednost (to je 

teď moderní slovo) příbuzenských svazků, A nejde jen o to dědění mezi kapitalisty, jak 

se nám servírovalo za komunistů; oč jde, rozhodni kaţdý sám, jak naznačeno shora. 

Kategorický imperativ? Zření říše hodnot? Konsensuální hodnota naší civilizace? Tak či 

onak, našim notářům uţ škodolibě přeji, aby v kaţdém druhém dědickém řízení byl otec 

zůstavitelky zároveň jejím manţelem, bratrem, dědečkem, vnukem, sestřenicí a 

druţkou, coţ lze nepochybně při troše trpělivosti při pouţití poţadované logiky a 

rozumu zařídit. Nejlepší by ovšem bylo se vůbec na všechno vykašlat, děti vyrábět v 

baňkách, prodávat je podle Samuelsona zájemcům, občas udělat výprodej za niţší ceny 

a pak zlikvidovat přebytečné zásoby. Individuální rukodělné konkurenci by bylo moţno 

čelit vhodnou úpravou poplatků za zdravotní péči v těhotenství a při porodu, případně 

vhodnou trestní sankcí, kterou by při řádné evidenci bylo dosti snadné aplikovat 

opravdu vţdy. Zaměstnanost a HDP by zajisté utěšeně vzrostly, kdyţ by do národního 

hospodářství vstoupil takový silný a zajisté dynamický nový sektor, k tomu ještě 

podporovaný klonovacím průmyslem.  

Je ovšem zcela nerozhodné, zda právo v kaţdém jednotlivém případě hodnotu 

ochrání či nikoliv, zda za její ohroţení vţdy uloţí sankci či nikoliv. Jestli právo třeba 

jenom dokáţe spravedlivě říct, jaké hodnoty se chrání, v jakém pořadí a jak, udělalo uţ 

velký čin. Definovalo kategorický imperativ, hodnotu z jiného světa, hodnotu 

vytvořenou naší civilizací; jak chcete. Definovalo, co má být, a tím splnilo svůj úkol. Ţe 

co má být vţdy není, to uţ je jiná píseň. Není to zpravidla chyba spravedlivého práva, 

nýbrţ jednotlivé nějak zvrácené lidské přirozenosti nebo i státu; a zase ne státu jako 

instituce, nýbrţ těch, kteří za něj nesou v tu či onu chvíli odpovědnost. Svalit ze sebe 

tuto odpovědnost tím, ţe právu zabráním hodnoty hodné ochrany hledat a definovat 

nebo tím, ţe právo redukuji na jakousi naříkatelnost, je právě tak pošetilé, jako se 

chlubit zpotvořeným slovosledem při sdělování hloupostí.  

 

A co k tomu Jan Kollár?        

 "Cesta křivá lidi jen, člověčenstvo svésti nemůţe, a zmatenost jedněch často 

celosti hoví."  

Tak vida.           

  

P. S.  

Čtenářům filozofům a computeristům se omlouvám za samorostlý výklad Kanta, 

Husserla a počítačové techniky. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Advice to a Young Tradesman (Benjamin Franklin) 

 

TO MY FRIEND, A.B.:  

 

As you have desired it of me, I write the following hints, which have been of service to 

me, and may, if observed, be so to you.  

Remember, that time is money. He that can earn ten shillings a day by his labor, and 

goes abroad, or sits idle, one half of that day, though he spends but six pence during his 

diversion or idleness, ought not to reckon that the only expense; he has really spent, or 

rather thrown away, five shillings besides.  

Remember, that credit is money. If a man lets his money lie in my hands after it is due, 

he gives me the interest, or as much I can make of it during that time. This amounts to a 

considerable sum where a man has good and large credit, and makes good use of it.  

Remember, that money is of the prolific, generating nature. Money can beget money, 

and its offspring can beget more, and so on. Five shillings turned is six, turned again it 

is seven and three-pence, and so on till it become an hundred pounds. The more there is 

of it, the more it produces every turning, so that the profits rise quicker and quicker, he 

that kills a breeding sow, destroy all her offspring to the thousandth generation. He that 

murders a crown, destroys all that it might have produced, even scores of pounds.  

Remember, that six pounds a year is but a groat a day. For this little sum (which may be 

daily wasted either in time or expense unperceived) a man of credit may, on his own 

security, have the constant possession and use of an hundred pounds. So much in stock, 

briskly turned by an industrious man, produces great advantage.  

Remember this saying, The good paymaster is lord of another man's purse. He that is 

know to pay punctually and exactly to the time he promises, may at any time, and on 

any occasion, raise all the money his friends can spare. This is sometimes of great use. 

After industry and frugality, nothing contributes more to the raising of a young man in 

the world than punctuality and justice in all his dealings; therefore, never keep 

borrowed money an hour beyond the time you promised, lest a disappointment shut up 

your friends purse forever.  

The most trifling actions that affect a man's credit are to be regarded. The sound of your 

hammer at five in the morning, or nine at night, heard by a creditor, makes him easy six 

months longer; but, if he sees you at a billiard table, or hears your voice at at tavern, 

when you should be at work, he sends for his money the next day, demands it, before he 

can receive it, in a lump.  

It shows, besides, that you are mindful of what you owe; it makes you appear a careful 

as well as an honest man, and that still increases your credit. 
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Beware of thinking all your own that you possess, and of living accordingly. It is a 

mistake that many people who have credit fall into. To prevent this, keep an exact 

account for some time, both of your expenses and your income. If you take the pains at 

first to mention particulars, it will have this good effect: you will discover how 

wonderfully small, trifling expenses mount up to large sums, and will discern what 

might have been, and may for the future be saved, without occasioning any great 

convenience.  

In short, the way to wealth, if you desire it, is plain as the way to market. It depends 

chiefly on two words, industry and frugality; that is, waste neither time nor money, but 

make the best use of both. Without industry and frugality nothing will do, and with 

them everything. He that gets all he can honestly, and saves all the gets (necessary 

expense expected), will certainly become rich, if that Being who governs the world, to 

whom all should look for a blessing on their honest endeavors, doth not, in His wise 

providence, otherwise determine.  

An Old Tradesman. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

KONTROVERZNÍ ADVOKÁT/ADVOCATUS DIABOLI 

 

Kontroverze – spor, hádka, prudká výměna názorů 

Kontroverzní – sporný 

Advocatus diaboli/Ďáblův advokát – hovorové označení promotora víry (oficiálního 

odpůrce v procesu svatořečení, od roku 1983 se tento úřad v procesu nevyuţívá), pojem 

se uţívá také bez spojitosti s katolickou vírou, a to pro označení obhájce reálně nebo 

zdánlivě špatné věci, respektive pro někoho, kdo při diskusi předkládá argumenty pro 

něco, čemu sám nevěří, aby mohlo být toto hledisko také zváţeno 

 

Jean-Marie Burguburu, předseda Pařížské advokátní komory 

(Bulletin advokacie č. 3/2006, str. 7.) 

„Ano, zločinci páchající závaţné trestné činy potřebují advokáty: teroristé, pedofilové, 

ti, kdo perou peníze, i všichni ostatní, násilníci nebo sérioví vrazi musejí být 

obhajováni. Někteří advokáti bezpochyby mohou volit – jsou svobodni – nepřijímat 

podobné případy, avšak pro advokacii je ctí, ţe má ve svých řadách kolegy, kteří byli 

vybráni nebo pověřeni z moci úřední k jejich obhajobě. A je úchylkou naší doby, jak 

jsme mohli vidět ve Francii před pár lety, ţe jsou napadáni advokáti obhajující tyto 

osoby, jeţ jsou rychle označeny za monstra a jsou přitom, bohuţel, jen doloţením 

rozbouřenosti naší epochy.“ 

 

Tomáš Sokol: ďáblův advokát (www.profit.cz, Petra Sýkorová/Tomáš Sokol) 

Práci většiny ostatních právníků obvykle ocení jen úzký okruh odborníků, na 

tom, ţe je Sokol výjimečně schopný advokát, se nicméně neshodují jen jeho kolegové, 

ale i zbytek Čechů bez ohledu na profesi. Zdaleka ne všichni se však shodnou v otázce 

jeho charakterových kvalit. Říká se o něm, ţe je arogantní chladný cynik, který by 

obhajoval i samotného ďábla – samozřejmě za předpokladu, ţe by mu dost zaplatil.  

K lidem, kteří si ho najali, patří mimo jiné Radovan Krejčíř, Bohumil Kulínský 

či Jiří Paroubek. (Ten se jím nechal zastupovat, kdyţ chtěl česká média přesvědčit, aby 

jeho tehdejší přítelkyni a současnou manţelku Petru nenazývala milenkou.) Tomáš 

Sokol se tak díky svým klientům často ocitá na předních stranách novin. V současné 

době se jeho jméno v tisku objevuje například ve spojení s vládním návrhem na 

rozpuštění Dělnické strany. K Nejvyššímu správnímu soudu ho česká vláda podala jiţ 

podruhé. Napoprvé s ním neuspěla. Při svém druhém pokusu se stát nechal zastoupit 

Tomášem Sokolem – členové vlády patrně doufají, ţe by to mohlo zvýšit jejich šance na 

úspěch. Jestli bude druhý návrh úspěšnější, je ale zatím ve hvězdách, soud má teprve 

nařídit jednání. 

„Důleţité je uvědomit si, proč u toho soudu jsem. Není to proto, abych nějakým 

záhadným způsobem vyhrál spor nebo tam exhiboval, ale jen proto, abych hájil právní 

zájmy svého klienta.“ 

„Ve sporech mi nejde o to, porazit soupeře. Takovou ambici můţete mít třeba 

v běhu, ale v advokacii běţíte s klientem na zádech. To, zda je moţné spor vyhrát, je do 

značné míry dané, takţe se můţu srovnávat jen sám se sebou. Jde jen o to, abych 

http://www.profit.cz/
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prosazoval právní zájem klienta s maximálním úsilím a odborností, kterou mám,“ 

konstatuje slavný advokát. 

Kromě toho se řídí heslem, ţe do práce nepatří emoce. „Léta v advokacii mě 

naučila nechat si emoční rezervu. Kdybych v případě úspěchu tančil a jásal a při prohře 

plakal, byl bych dneska psychicky zničený.“ 

S těmi, kdo zpochybňují jeho morálku, však nesouhlasí. Přitom rozhodně nepatří 

k advokátům, kteří by zastupovali jen klienty, o jejichţ nevině jsou přesvědčeni. Podle 

něj je takový přístup alibistický a diletantský. „Řeči o tom, jestli je někdo vinný nebo 

ne, nechávám malým dětem,“ prohlašuje Sokol. „Říká se o mně, ţe by mi bylo úplně 

jedno, kdyby za mnou přišel gangster, který postřílel půlku obce, hlavně, ţe by zaplatil. 

Jenţe mojí povinností není takového člověka soudit. Mým úkolem je poskytovat právní 

sluţby, na které má nárok gangster stejně jako kdokoliv jiný. Pekař mu ostatně taky 

neodmítne prodat housky a neřekne, jděte si je koupit někam jinam, vy jste grázl,“ 

vysvětluje. 

Zdůrazňuje, ţe jeho úkolem je zajistit dodrţení práv člověka na spravedlivý 

proces a obhajobu. „Já jsem od toho, abych provedl profesionální výkon. Přijdu k soudu 

a řeknu, obţaloba má tyto skutkové vady, toto si protiřečí a tohle je špatná právní 

kvalifikace. To je všechno. Kdybych někoho odmítl zastupovat jen proto, ţe by mi 

připadal nějaký vinný, nedokázal bych se vypořádat ne se svou kapsou, ale se svým 

svědomím,“ uzavírá. 

 

JUDr. Julius Kramarič (www.zpravy.idnes.cz, www.ahaonline.cz, www.pribram.cz 

– Dana Petrů)   

Kontroverzní advokát Kramarič míří k soudu. Kvůli uplácení svědka 

Praţský obhájce Julius Kramarič: Právník mafiánů dostal klepeta! 

 

Kramarič je obhájcem šéfa fotbalového klubu Marila Příbram Jaroslava Starky, který od 

listopadu 2006 spolu s dalšími muţi čelí obvinění z podílu na únosu a smrti Lamberta 

Krejčíře. V květnu 2009 Kramariče opakovaně zadrţely úřady v JAR kvůli jeho údajné 

snaze ovlivnit Krejčířovu výpověď. Kramarič zastupuje Starku ve sporu, v němţ český 

stát podle tisku po fotbalovém funkcionáři vymáhá více neţ 47 milionů korun, které 

údajně dluţí uprchlému Krejčířovi. Kramarič je obhájcem Arména Andranika 

Soghojana, jenţ má být jako údajný „vor v zákoně“ kriminální autoritou, která v Česku 

urovnává spory zločineckých skupin. Před několika lety byl Kramarič advokátem 

ruského občana Jevgenije Dogajeva, který v prosinci 2006 na palubě letadla Aeroflotu 

údajně vyhroţoval, ţe stroj vyhodí do vzduchu. 

 

Obviněný advokát Teryngel - Soud ho poslal do vazby! (www.ahaonline.cz) 

Advokát a bývalý člen Lidových milicí Jiří Teryngel byl včera poslán do vazby, aby 

nemohl ovlivňovat svědky. Známý kontroverzní advokát, který zastupoval mimo jiné 

ČSSD, Filipa Renče, Viktora Koţeného, Vladimíra Stehlíka a Tomáše Pitra, je 

obţalován z více neţ stomilionového úniku na daních! 

 

Kontroverzní advokát Ed Fagan je na mizině (www.byznys.ihned.cz) 

Bojovník za odškodnění obětí holocaustu a odpůrce Temelína Edward Fagan vyhlásil 

bankrot. Největší úspěchy si Fagan připsal vymáháním peněz pro oběti přírodních 

katastrof od bank, firem i vlád po celém světě. 

http://www.zpravy.idnes.cz/
http://www.ahaonline.cz/
http://www.pribram.cz/
http://www.byznys.ihned.cz/
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rétorika pro právníky – Martina Urbanová a kol. (Aleš Čeněk, 2009) 

OBŢALOBA V POLITICKÉM PROCESU (strana 247)  

Jako příklad obţaloby v trestním procesu uvedeme pro zajímavost úryvek ze 

čtyřicetistránkové obţaloby pronesené státním ţalobcem akademikem A. J. Vyšinským 

ve známém vykonstruovaném politickém procesu s trockisticko-zinověvským 

teroristickým centrem v srpnu 1936 před vojenským senátem Nejvyššího soudu SSSR. 

Před soud bylo postaveno 16 členů tzv. Spojeného centra (Zinověv, Kameněv, Smirnov 

a další) a všichni byli odsouzeni k trestu smrti zastřelením.  

Tato velice demagogicky a emotivně formulovaná obţaloba měla soudce a 

všechny občany přesvědčit o vině obţalovaných a o spravedlnosti nepřísnějšího trestu. 

Podobně byly podle tohoto vzoru formulovány i obţaloby v politických procesech 

padesátých let u nás.  

 

Soudruzi soudcové!  

 

Tři dny jste s největší péčí a pozorností sledovali státním ţalobcem předloţené 

usvědčující i ostatní důkazy, směřující proti těm, kdoţ zde sedí na lavici obţalovaných. 

Klade se jim za vinu, ţe spáchali nejtěţší trestné činy proti státu. S největší moţnou péčí 

jste prozkoumali a u soudu ověřili kaţdý z těchto důkazů, kaţdou skutečnost, kaţdou 

událost, kaţdý krok obţalovaných, jak během mnoha let hromadili trestné činy jeden na 

druhý za svého boje proti sovětskému státu, proti sovětské moci a naší straně, proti 

všemu sovětskému lidu.  

Strašný a hrozný je řetěz těchto trestných činů, směřujících proti naší 

socialistické vlasti, trestných činů, z nichţ kaţdý zasluhuje nejpřísnějšího odsouzení a 

nejtěţšího trestu. Strašná a hrozná je vina těchto zločinců a vrahů, kteří vztáhli ruku 

proti vůdcům naší strany, proti soudruhu Stalinovi, Vorošilovovi, Ţdanovovi, 

Kaganovičovi a Ordţonokidzovi, proti našim vůdcům, vůdcům sovětského lidu. Hrozné 

jsou trestné činy této bandy lidí, kteří nejen připravovali teroristické činy, ale kteří 

zavraţdili jednoho z největších synů dělnické třídy, jednoho z nejoddanějších 

budovatelů socialismu, jednoho z nejmilejších ţáků velkého Stalina, ohnivého tribuna 

proletářské revoluce, nezapomenutelného S. M. Kirova.  

Avšak jakkoliv hrozné byly tyto trestné činy a jakkoliv hluboce jsme byli 

rozhořčeni a vzrušeni těmito příšernými a strašnými zločiny, - vy, soudruzi soudcové, 

jak náleţí sovětskému soudu a sovětské spravedlnosti, s hlubokým klidem jste váţili a 

hodnotili skutečnosti, které prošly před vašima očima, skutečnosti související se 

zločineckou činností těchto lidí, jejichţ jména jsou jiţ dávno zahrnuta pohrdáním a 

opovrţením všeho lidu.  

Přistupujeme nyní k zakončení tohoto soudního procesu. Shrnujeme jeho 

poslední výsledky. Vyvozujeme poslední závěry a připravujeme se na to, ţe snad za 

několik hodin uslyšíme váš rozsudek - rozsudek soudu sovětské země, který ţádá a čeká 

od vás spravedlivé, neústupné, neúprosně přísné rozhodnutí o vině těchto lidí, těchto 

hnusných vrahů, těchto podlých a urputných nepřátel sovětské země, sovětského lidu.  

Budujeme novou socialistickou společnost, nový sovětský stát za těţkého 

třídního boje, za urputného odporu posledních zbytků vykořisťovatelských tříd, 

rozdrcených a sraţených ke dnu. Kaţdý krok našeho postupu vpřed je provázen 
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urputným odporem nepřátel, sbírajících proti nám všechny síly starého světa, všechen 

hnus, všechnu špínu staré společnosti, mobilizujících a vrhajících do boje proti nám 

nejzločinnější, nejpověstnější, nejnenapravitelnější, zkaţené, nečestné ţivly. Lenin učil, 

ţe ... Soudruh Stalin varoval: ... Nepřítel je podlý! Podlého nepřítele nelze šetřit. 

Všechen lid se zvedl při první zprávě o strašném zločinu. Všechen lid se chvěje a je 

rozhořčen. A já, zástupce státní obţaloby, připojuji svůj rozhořčený, hněvivý hlas 

státního ţalobce k dunění hlasů milionů!  

Soudruzi soudcové, chci skončit a připomenout vám, co vyţaduje zákon při 

nejtěţších zločinech proti státu. Dovoluji si vám připomenout vaši povinnost, abyste 

tyto muţe, všech 16, uznali vinnými ze zločinu proti státu a abyste proti nim pouţili 

plnou měrou oněch článků zákona, o které se opírá ţaloba. Ţádám zastřelení těchto 

zběsilých psů - všech bez výjimky!  

 

OBŢALOBA Z TRESTNÉHO ČINU VRAŢDY (strana 249) 

 

Jako další příklad obţaloby uvedeme obţalobu (přesněji řečeno závěrečnou řeč 

státního zástupce) v současném trestním řízení před krajským soudem.  

Oproti první obţalobě má řeč uvedená v druhém příkladě věcný a aţ stroze 

právnicky vyjádřený obsah bez pouţití slov emocionálně zabarvených.  

 

Váţený pane předsedo, váţený senáte krajského soudu,  

 

na obţalovaného J. G. byla podána obţaloba pro trestný čin vraţdy podle § 219 

odst. 1 trestního zákona.  

Na základě důkazů, které byly provedeny v hlavním líčení, je plně odůvodněn 

závěr, ţe obţalovaný J. G. se trestného činu vraţdy skutečně dopustil.  

Bylo bezpečně a spolehlivě prokázáno, ţe obţalovaný J. G. dne 22. 11. 2000 v 

19,30 hod. v místě svého trvalého bydliště po předchozí slovní rozepři zasadil nejméně 

šest bodných ran noţem své manţelce do hrudníku a způsobil jí tak natolik závaţná 

poranění, ţe na místě na jejich následky zemřela. Tento závěr se opírá o samotné 

doznání obţalovaného v rámci jeho výpovědi jak v přípravném řízení, tak i v řízení před 

soudem, kdyţ doznání bylo ověřeno dalšími důkazy, Obţalovaný své jednání předvedl 

při rekonstrukci, která se uskutečnila za účasti znalců z odvětví soudního lékařství a z 

odvětví psychiatrie a psychologie.  

Z výpovědi svědkyně Jany B. vyplynulo, ţe kdyţ procházela kolem vchodových 

dveří od bytu obţalovaného, zaslechla výkřiky, v nichţ poznala hlas obţalovaného i 

jeho manţelky, zaslechla slova obţalovaného "já tě uţ konečně musím zabít, uţ tě mám 

dost", zastavila se a v tom okamţiku se dveře otevřely a vyběhla z nich zakrvácená 

poškozená, která se jí zhroutila do náruče a volala "on mě zabil". Podle výpovědí 

dalších svědků, sousedů obţalovaného a poškozené, hádky byly v bytě na denním 

pořádku, poškozená si opakovaně stěţovala na násilí ze strany obţalovaného. Při 

ohledání místa činu byly v předsíni bytu zajištěny četné krevní stopy, které vykazují 

druhovou shodu s krevní skupinou poškozené. Krevní stopy zajištěné na noţi rovněţ 

vykazují druhovou shodu S krevní skupinou poškozené; současně však byly zajištěny i 

krevní stopy, které jsou druhově shodné s krevní skupinou obţalovaného. Přitom ze 

znaleckého posudku z odvětví soudního lékařství a z lékařské zprávy vyplynulo, ţe na 

pravé ruce obţalovaného byly zjištěny známky drobného řezného poranění, jehoţ 

mechanismus odpovídá tomu, ţe poškozená se snaţila ruku s noţem od sebe odstrkovat. 
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Znalci z odvětví soudního lékařství se při hlavním líčení plně odvolali na závěry 

pitevního protokolu a znaleckého posudku z odvětví soudního lékařství, z nichţ je 

zřejmá příčina smrti poškozené a takto zjištěný mechanismus koresponduje s výpovědí 

obţalovaného jak v přípravném řízení (včetně toho, co předvedl při rekonstrukci), tak v 

hlavním líčení.  

Znalci z odvětví psychiatrie a psychologie v hlavním líčení poukázali na zásadní 

závěry jimi vypracovaného znaleckého posudku. Zejména uvedli, ţe obţalovaný J. G. 

netrpí ţádnou duševní chorobou ani poruchou, pro kterou by jeho rozpoznávací či 

ovládací schopnosti byly - byť nepodstatně - sníţeny. Je schopen chápat smysl a účel 

trestního stíhání a s ohledem na tyto závěry nenavrhují ani uloţení ţádného druhu 

ochranného léčení u obţalovaného.  

Bylo tedy prokázáno, ţe obţalovaný J. G. tedy spáchal trestný čin vraţdy podle 

§ 219 odst. 1 trestního zákona. Svého jednání se dopustil v přímém úmyslu, podmínky 

ustanovení § 4 písmo a) trestního zákona jsou splněny, neboť je zřejmé, ţe obţalovaný 

při pouţití bodněřezného nástroje k opakovaným ranám, které směřovaly všechny do 

oblasti, kde jsou uloţeny pro ţivot důleţité orgány, si byl vědom, ţe můţe smrtelný 

následek způsobit a uvedený následek chtěl způsobit. To lze dokumentovat i 

předchozími násilnými útoky vůči manţelce, které posléze gradovaly právě dne 22. 11. 

2000, i tím, ţe před započetím svého násilného útoku nejméně jednou vykřikl slova "já 

tě uţ konečně musím zabít, uţ tě mám dost".  

Jednání obţalovaného vykazuje vysoký stupeň společenské nebezpečnosti, 

neboť jím závaţným způsobem zasáhl významný společenský zájem na ochraně 

lidského ţivota a zdraví, V podstatě z malicherných pohnutek zmařil nejcennější 

hodnotu -lidský ţivot. Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je v tomto konkrétním 

případě zvyšován některými okolnostmi, zejména tím, ţe obţalovaný se jiţ předtím, po 

dobu nejméně jednoho roku, dopouštěl fyzického násilí vůči své manţelce; důvodem 

byly běţné manţelské hádky. Stupeň společenské nebezpečnosti jednání obţalovaného 

naopak sniţuje skutečnost, ţe doposud nebyl soudně trestán.  

S přihlédnutím k tomu, co jsem jiţ uvedl, účel trestu dle § 23 odst. 1 a § 31 odst. 

1 trestního zákona bude splněn, pokud obţalovanému bude uloţen trest odnětí svobody 

spíše při dolní hranici zákonné trestní sazby dle § 219 odst. 1 trestního zákona a pro 

výkon trestu bude ve smyslu § 39a odst. 2 písmo c) trestního zákona zařazen do věznice 

s ostrahou.  

Jiných návrhů nečiním, děkuji.  

 

OBHAJOBA OBŢALOVANÉHO Z TRESTNÉHO ČINU VYDÍRÁNÍ (strana 251)  

 

Podobného stroze právnického charakteru je i následující příklad obhajoby 

(přesněji řečeno závěrečné řeči obhájce).  

 

Váţený pane předsedo, váţení přísedící soudci!  

 

Můj klient J. V byl obţalován z trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1,2 

trestního zákona, jehoţ se měl dopustit tím, ţe dne 11. 1. 2000 nutil H. J. k tomu, aby 

mu vydal částku 450 000 Kč, jinak ţe mu podpálí dům.  

Dokazováním provedeným v hlavním líčení bylo nepochybně prokázáno, ţe 

tvrzení svědka H. J. je nepravdivé, neboť je v rozporu s jinými důkazy provedenými v 

trestním řízení. Obţalovaný navštívil poškozeného H. J. v kanceláři jeho firmy a ţádal 
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jej o vrácení částky 450 000 Kč, kterou mu zapůjčil na základě smlouvy o půjčce, 

přičemţ termín vrácení zapůjčené částky uplynul jiţ 31. 12. 1997. Svědek M. Z. uvedl, 

ţe byl přítomen, kdyţ obţalovaný J. V prosil H. J., aby mu vrátil půjčené peníze, jinak 

ţe nebude moci zaplatit mzdu svým zaměstnancům, ti mu odejdou a jeho firma nebude 

moci dokončit významnou zakázku a zbankrotuje. Svědek téţ výslovně uvedl, ţe 

obţalovaný nepouţil ţádné vyhrůţky, nehrozil ani podpálením domu. Svědek Z. S. pak 

uvedl, ţe se mu poškozený H. J. chlubil, ţe ví, jak to udělat, aby obţalovanému J. V 

nemusel nic vracet. Prostřednictvím svědka Z. S. poslal poškozený H. J. obţalovanému 

trestní oznámení pro vydírání a vzkázal mu, ţe podání oznámení na policii můţe 

zabránit tím, kdyţ mu před notářem písemně potvrdí, ţe mu dluţnou částku ve výši 450 

000 Kč vrátil. Obţalovaný to však odmítl a poškozený H. J. splnil svoji pohrůţku a 

podal na něj trestní oznámení pro vydírání. V tomto oznámení i při podání vysvětlení 

vyšetřovateli lţivě H. J. obvinil mého klienta z trestného činu v úmyslu přivodit jeho 

trestní stíhání, čímţ naplnil znaky trestného činu křivého obvinění podle § 174 odst. 1 

trestního zákona. Protoţe jako svědek před vyšetřovatelem i dnes před soudem 

vypovídal nepravdu o okolnostech, které mají podstatný význam pro rozhodnutí, naplnil 

tak i znaky trestného činu křivé výpovědi dle § 175 odst. 1 písmo a) trestního zákona.  

Vzhledem k výsledku dokazování povaţuji za nepochybné, ţe se nestal skutek, 

pro který je obţalovaný stíhán, takţe vznikla obligatorní podmínka dle § 226 písmo a) 

trestního řádu pro zproštění obţalovaného J. V obţaloby pro trestný čin.  

Vzhledem k tomu navrhuji, aby senát Okresního soudu v Ostravě vydal 

rozsudek, jímţ se obţalovaný J. V podle § 226 písmo a) trestního řádu zprošťuje 

obţaloby podané okresním státním zástupcem v Ostravě pro skutek kvalifikovaný jako 

vydírání dle § 235 odst. 1,2 trestního zákona, protoţe nebylo prokázáno, ţe se stal 

skutek, pro který byl obţalovaný stíhán. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

O úloze obhájce v trestním řízení, nejen v kauze „Vítkov"     

(Mgr. Petr Kausta, blog.iDNES.cz) 

Je jiţ dlouho veřejně známo, ţe v trestní kauze „Vítkov“ obhajuji obţalovaného 

Davida Vaculíka, a proto neporuším svou povinnost mlčenlivosti advokáta, kdyţ 

veřejně napíši několik řádek, které povaţuji za důleţité. Sleduji pozorně vše, co se 

kolem této trestní kauzy píše, říká, vysílá a komentuje. Svůj názor jsem k tomu, mimo 

jiné, vyjádřil ve své, více neţ dvouhodinové, závěrečné řeči, která je k dispozici 

v archívu ČT24 na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411034000473-soud-se-

zhari/ 

Co je, z mého pohledu obhájce, obţalovaného, nejen v této trestní kauze, 

podstatné? Je to velmi prosté. PRÁVO obžalovaného na obhajobu, právo na 

spravedlivý proces,  právo na rovnost v řízení, PRÁVO NA FAIR PLAY PROCES, 

právo na presumpci neviny, právo na ZÁKONNÉHO, nezávislého a nepodjatého 

soudce (soudní senát), právo na ……… všechna práva deklarována, zejména Listinou 

základních práv a svobod a trestním řádem! 
Co jsem, nejen v této trestní kauze, zjistil? Velká část veřejnosti, politiků a 

médií má zcela mylnou představu o úloze a poslání obhájce (advokáta) v trestním 

řízení! Advokát, ať jiţ převezme obhajobu klienta ex offo nebo na plnou moc, není 

soudcem svého klienta. Je naopak, respektive by měl být, profesionál, který je 

povinen svého klienta provést trestním řízením a vždy co nejlépe hájit jeho 

PRÁVA. 
Byl jsem mnohými, mimo jiné i médiemi, dotazován jak mohu člověka, který 

je obviněn z tak závažného trestného činu, vůbec obhajovat. Všem jsem odpověděl, 

ţe s obhajobou jakéhokoliv klienta nemám žádný problém, s vysvětlením, ţe je to 

má práce, kdy  skutečnost, ţe je někdo obviněn z jakéhokoliv trestného činu, ještě 

neznamená, ţe tento trestný čin skutečně spáchal, kdy navíc stejně, jako všichni ostatní, 

jsem povinován dodrţováním zásady presumpce neviny. O vině či nevině 

obžalovaného může rozhodnout toliko nezávislý a nestranný soud, a to na základě 

zákonně provedených důkazů, bez jakýchkoli pochybností, prokazujících vinu 

obžalovaného. 

Co, mimo jiné, ovlivnilo nejen tuto trestní kauzu? Velmi nízké právní 

povědomí některých politiků a  některých médií o účelu, smyslu a povinnosti 

respektování presumpce neviny obviněných, resp. obţalovaných 

Způsobem, kterým byl můj klient prezentován a představován veřejnosti, aniţ 

bylo dosud pravomocně soudem rozhodnuto o jeho vině či nevině, bylo nepochybně 

zasaženo do jeho osobnostních práv. 
Velkou polemiku a emoce vzbudily u veřejnosti média, resp. způsob jejich 

informování o probíhajícím hlavním líčení u soudu a posléze také přímý přenos 

závěrečných řečí na ČT24. 

Ačkoli, jsem nijak nezpochybňovat právo účasti veřejnosti, a tedy i účasti médií 

u hlavního líčení v průběhu dokazování, přesto jsem proti způsobu, jakým byla soudem 

dána mediím moţnost pořizovat hlasové záznamy z hlavního líčení a přenášet on-line 

reportáţe ze soudní síně, brojil. Jak se nakonec ukázalo, mé obavy z ovlivnění procesu 

se naplnily, kdyţ minimálně dva svědci sami prohlásili, ţe jejich svědeckou výpověď 

média ovlivnila. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411034000473-soud-se-zhari/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411034000473-soud-se-zhari/
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Naopak, jsem byl ale rád, ţe závěrečné řeči ČT24 přenášela přímým přenosem. 

Proč? 

Pokud jsem v průběhu hlavního líčení poukazoval na procesní pochybení soudu, 

kterých se soud, dle mého názoru, dopustil, tak, ačkoliv jsem médiím dal vţdy celkem 

obsáhlá vysvětlení k průběhu procesu, přesto se nakonec veřejnost dozvěděla, buď 

pouze v omezené míře (např. několik sekund v televizním zpravodajství), nebo 

zkresleně (např. v denním tisku a na internetu), anebo vůbec, jaké námitky a proč, jsem 

u hlavního líčení vznášel. 

Naproti tomu, jsem přímý přenos závěrečných řečí v ČT24 přivítal, neboť jsem 

měl konečně prostor k tomu, abych mohl sdělit to, co ve věci považuji za podstatné. 
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Resumé          

 

Professional ethics in legal practice 

 

Key words:  etika - ETHICS,         

  advokacie - ADVOCACY,        

  profesní etika - PROFESSIONAL ETHICS 

 

 The primary subject of my diploma thesis is professional ethics related to 

carrying out advocacy in the Czech Republic and institutions related to the ethics of 

solicitors. 

 The reason for my choice of the aforementioned subject is mainly my experience 

in a legal office, where I have encountered many positive and negative approaches to 

carrying out this profession, and also the public’s interest in the ethics of advocacy, 

which is growing concurrently with the rising needs of citizens to use services by legal 

consultants and representatives. 

 In the first chapter of my work I describe the key terms (ethics, morals, law), 

definition of which is fundamental for understanding the issue of professional ethics and 

I also outline the mutual relations between these terms. 

 In the second chapter I briefly present the short but varied history of advocacy in 

the Czech Republic, which began in the 12
th

 Century. 

 The third chapter focuses on definition of the institute of professional ethics. The 

first part concerns professional ethics as a set of moral standards valid for a specific 

profession and the second part defines professional ethics in relation to carrying out 

advocacy. 

 The third part of the third chapter is called the solicitor’s profile. Apart from the 

ethical-psychological profile of a solicitor, it also lists a solicitor’s theoretically ideal 

characteristics and skills. I also devoted a significant part to communication and 

rhetoric. When carrying out his profession a solicitor comes into constant contact with 

clients, colleagues and judges and so must be capable of carrying out a dialogue with 

them and managing potential confrontational situations. 
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 The first part of the fourth chapter briefly defines the current legal regulations 

concerning advocacy, including statutory prerequisites essential for due performance of 

the profession of solicitor. 

 The second part is devoted to specific principles of the professional ethics of 

solicitors, which arise from the relevant provisions of The Code of Conduct for 

European Lawyers, Charter of Core Principles of The European Legal Profession, the 

Czech Code of Ethics for Advocacy and Act no. 85/1996 Coll., on Advocacy. 

 In my diploma thesis I used information obtained from specialist literature and 

magazines, treatises and online sources, as well as from conversations with my 

colleagues from the legal office. 

 The purpose of my work was to define and describe the main issues of 

professional ethics for solicitors and related subjects. 

 

 

         


