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I. Úvod 

 

Právnická povolání v justici mají nezastupitelnou funkci v každém právním státě. 

Jestliže Ústava jako základní právní norma státu zaručuje všem svým občanům práva a 

svobody, na druhé straně je pak potřeba zajištění ochrany a vynutitelnosti těchto práv a 

svobod. Proto se historickým vývojem formovala jednotlivá právnická povolání. 

 

Jedná se o tato právnická povolání: 

a) Soudci 

b) Právní zástupci 

c) Advokáti 

d) Notáři 

e) Soudní exekutoři. 

 

Každé z těchto povolání je odlišné, má jiný účel, smysl, cíl a je i upraveno zvláštními 

zákony a předpisy. Všechna tato právnická povolání mají pak svůj základ v Listině 

základních práv a svobod, konkrétně v čl. 36 až 40 upravujících právo na soudní a jinou 

právní ochranu. 

Cílem mé diplomové práce je však pouze definování vztahu advokáta a klienta, resp. 

nastínění některých esenciálních aspektů tohoto vztahu. 

Historicky se pojem vztahu advokáta a klienta vyvíjel již od dob starého Říma. Původ 

advokátní profese není odvozen od činnosti právníků, ale z patronátního vztahu patron – 

klient, kdy advokát (advocatus- přivolaný “na pomoc“) původně patron, měl přispěchat 

na pomoc svému klientovi v případě soudního řízení a přednést za něj vylíčení podstaty 

sporu. Tento vztah původně čestný a bezplatný, se již však v průběhu římské republiky 

měnil, jednak co do rozsahu poskytované právní pomoci, potřeby právnického vzdělání 

a odměny za poskytnutou právní pomoc a vyvíjel se po staletích dále1, takže nyní 

advokátem rozumíme osobu s právnickým vzděláním, která je oprávněna dle právních 

předpisů poskytovat právní služby za úplatu. 

                                                           
1 BĚLOVSKÝ, P. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě, Praha: Karolinum, 2005, str. 48 – 49. 
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II. Vznik vztahu advokát – klient 
 

Nejčastějším právním důvodem vzniku vztahu mezi advokátem a klientem je 

smlouva o poskytování právních služeb . Zákon o advokacii se sice o této smlouvě 

zmiňuje2, avšak komplexní úpravu tohoto smluvního typu jako takového bychom v 

českém právním řádu hledali marně. Jedná se tedy o smlouvu nepojmenovanou – 

inominátní a bude se na ni vztahovat § 51 ObčZ, který stanoví, že účastníci mohou 

uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena; smlouva však nesmí odporovat 

obsahu nebo účelu tohoto zákona. Zde se projevuje zásada smluvní autonomie subjektů 

občanskoprávních vztahů3, kdy je ponecháno na subjektech samých, jestli se vůbec 

rozhodnou smlouvu uzavřít, s kým ji uzavřou, jaký bude její obsah a forma atd., a i jaký 

typ smlouvy zvolí. Toto ustanovení tedy dovoluje subjektům uzavřít smlouvu, která není 

v občanském zákoníku, ani v jiném předpise zvláštně upravena, pod podmínkou, že 

svým obsahem a účelem občanskému zákoníku neodporuje.4 

Toto ustanovení je konkretizováno v § 491 odst. 2 ObčZ, podle něhož na závazky 

vznikající z inominátních smluv je třeba použít ustanovení zákona, která upravují 

závazky jim nejbližší, pokud samotná smlouva nestanoví jinak. V důsledku aplikace 

tohoto odstavce se použijí na smlouvu o poskytování právních služeb ustanovení 

příkazní smlouvy. Příkazní smlouva  je smluvní typ upravený v občanském zákoníku.5 

Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo 

vykoná jinou činnost (§ 724 ObčZ). V případě, kdy příkazníkem je advokát a předmětem 

                                                           
2 § 19 ZA 
3 § 2 odst. 3 ObčZ 
4
 JEHLIČKA, O.; ŠVESTKA, J.; ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2004, str. 291. 
5 § 724 - §741 ObčZ 
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smlouvy poskytování právních služeb6, je příkazní smlouva modifikována zákonem o 

advokacii, který je v poměru úpravy zvláštní k občanskému zákoníku.  

Je však ještě možné, aby se smlouva o poskytování právních služeb řídila režimem 

obchodního zákoníku. V prvním případě tomu tak bude, pokud klient uzavře smlouvu o 

poskytování právních služeb, která se týká jeho podnikatelské činnosti (viz § 261 odst. 

1). Druhou možností je využití ustanovení § 262 odst. 1 ObchZ, tj. případ, kdy se strany 

dohodnou, že se jejich závazkový vztah bude řídit obchodním zákoníkem, i když 

nespadá pod vztahy uvedené v § 261 ObchZ.7 Tato dohoda vyžaduje písemnou formu. 

V rámci obchodního zákoníku se na smlouvu o poskytování právních služeb použijí 

ustanovení o smlouvě mandátní.8 Mandátní smlouvou  se zavazuje mandatář, že pro 

mandanta a na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním 

právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se 

zavazuje zaplatit mu za to úplatu (§ 566 ObchZ). 

Zásadními odlišujícími znaky mandátní smlouvy podle obchodního zákoníku od 

smlouvy příkazní podle občanského zákoníku jsou: činnost mandatáře spočívá 

v obstarání určité obchodní záležitosti, mandatář nemusí jednat osobně s výhradou 

opačného výslovného ujednání ve smlouvě, mandatář je povinen jednat s odbornou 

péčí, mandátní smlouva je vždy úplatná.9 I zde platí již zmíněná modifikace 

ustanoveními zákona o advokacii. 

Smlouva o poskytování právních služeb upravuje vztah mezi advokátem a klientem. 

Samotná tato smlouva však nebude postačovat v případech, kdy bude třeba, aby 

advokát jednal jménem klienta. Je nezbytné, aby zde vznikl právní vztah zastoupení. 

Rozlišujeme zastoupení přímé a nepřímé. Při zastoupení přímém činí zástupce vlastní 

prohlášení vůle jménem a na účet zastoupeného - tedy z právních úkonů zástupce 

                                                           

6 § 1 odst. 2 ZA: Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými 
orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních 
rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních 
služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu, 
je-li vykonávána advokátem.  
7 Jestliže taková dohoda směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není 
podnikatelem, je neplatná. 
8 § 566 - § 576 ObchZ 
9
 JEHLIČKA, O.; ŠVESTKA, J.; ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2004, str. 1082 – 1083. 
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vznikají jejich právní následky přímo zastoupenému. V případě zastoupení nepřímého 

činí zástupce vlastní prohlášení vůle vlastním jménem na účet zastoupeného. Zástupce 

tak sám nabývá práv a povinností, avšak má na základě smluvního vztahu povinnost 

převést je na zastoupeného.10 V občanském zákoníku nalezneme pouze úpravu 

přímého zastoupení. Nepřímé zastoupení není obecně upraveno, je však možné např. 

v případě smlouvy o obstarání prodeje věci.11 

Pro vztah mezi advokátem a klientem se použijí ustanovení o zastoupení přímém12, 

jakožto zastoupením smluvním na základě dohody o plné moci.13 Plná moc je 

jednostranné prohlášení klienta (zmocnitele) o osobě advokáta (zmocněnce) a rozsahu 

jeho oprávnění jednat s účinky pro klienta. Na rozdíl od dohody o plné moci, je plná moc 

určena třetím osobám, s nimiž advokát jménem klienta jedná.14 Je tedy třeba činit rozdíl 

mezi smlouvou o právní pomoci , která je svou povahou a obsahem interní záležitostí 

a vztahem mezi advokátem a klientem a plnou mocí , kterou deklaruje advokát, že vztah 

mezi ním a klientem existuje.15 Plná moc musí být udělena písemně, jestliže má být 

právní úkon učiněn v písemné formě a také pokud se netýká jen určitého právního 

úkonu.16 To, co zde bylo výše uvedeno, se týká hmotněprávní plné moci. Rozlišujeme 

však ještě procesní plnou moc17, která opravňuje advokáta k provedení všech 

procesních úkonů, jež by mohl účastník řízení provést. Platí pro řízení v prvním stupni i 

řízení odvolací. Procesní plná moc udělená v civilním řízení je tedy na rozdíl od 

hmotněprávní plné moci neomezitelná.18 A pokud si účastník řízení sjednal se svým 

                                                           
10 KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované a 
doplněné vydání. Praha: ASPI, 2005, str. 244. 
11 § 737 - § 741 ObčZ 
12 § 22 - § 24 ObčZ 
13 § 23 ObčZ: Zastoupení vzniká na základě zákona nebo rozhodnutí státního orgánu (zákonné 
zastoupení) anebo na základě dohody o plné moci. 
14 Plná moc je jen listinou osvědčující uzavření dohody o plné moci; jestliže ten, kdo vystupoval v 
občanském soudním řízení jako zástupce účastníka, aniž se prokázal plnou mocí, tuto předloží dodatečně 
ve lhůtě určené soudem, je tím nedostatek průkazu zastoupení zhojen a jsou tak schváleny i ty úkony 
učiněné v řízení zástupcem účastníka, k nimž došlo před podpisem plné moci. 
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 1996, sp. zn. 2 Cdon 1007/96. 
15 Rozhodnutí kárné komise ČAK ve věci K 34/93. 
16 § 31 odst. 4 ObčZ 
17 § 25 odst. 1 OSŘ: Zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou 
moc pro celé řízení.  
18 SCHELLE, K.; SCHELLEOVÁ I. Právní služba: advokacie, notářství, patentoví zástupci, daňoví poradci, 
soukromí soudní exekutoři. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, str. 62. 
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zástupcem nějaká vnitřní omezení (pokyny, příkazy, zákazy), nemají vůči soudu a 

ostatním účastníkům žádné účinky.19 

 

Plná moc nemusí existovat samostatně, tzn., že může být součástí smlouvy o 

poskytování právních služeb. Tato úprava je přinejmenším nepraktická, např. 

v případech, kdy v soudních či jiných řízení musí být plná moc nejen předložena, ale i 

připojena ke spisu, ale lze zde také spatřovat úskalí možnosti porušení povinnosti 

mlčenlivosti advokáta.20 

 

Další možností vzniku vztahu mezi advokátem a klientem je ustanovení advokáta 

soudem . V civilním řízení je umožněno účastníku, který splňuje předpoklady 

osvobození od soudních poplatků a jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů, aby mu byl 

na jeho žádost ustanoven předsedou soudu zástupce. Advokát jako zástupce účastníka 

je ustanoven pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem nebo pokud to 

vyžaduje ochrana účastníkových zájmů.21 Takto ustanovený advokát má stejné 

postavení jako advokát, jemuž účastník udělil plnou moc. 

Podle ustanovení § 138 OSŘ osvobození od soudních poplatků, tzv. individuální 

osvobození, je závislé na posouzení a rozhodnutí soudu.  Pro přiznání tohoto 

osvobození zkoumá soud majetkové a sociální poměry účastníka (tzv. means test) a 

také zda-li nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva 

(tzv. merit test).22 Soud přizná osvobození na návrh účastníka, zcela nebo z části, a 

pokud předseda senátu nerozhodne jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má 

zpětnou účinnost. Pokud vyjde najevo, že poměry účastníka osvobození 

neodůvodňovaly (již od počátku) nebo neodůvodňují (došlo ke změně okolností, za 

kterých bylo osvobození přiznáno), odejme předseda senátu přiznané osvobození 

kdykoli za řízení. 

                                                           
19 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 1996, sp. zn. 2 Cdon 1081/96. 
20 JEHLIČKA, O.; ŠVESTKA, J.; ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2004, str. 1081 – 1082. 
21 § 30 odst. 1, 2 OSŘ 
22 WINTEROVÁ A. a kol. Civilní právo procesní. 4., aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2006, 
str. 337 – 338. 
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V ustanovení § 149 odst. 2 OSŘ je upravena povinnost zaplatit státu náhradu 

hotových výdajů advokáta a odměnu za zastupování tím účastníkem, kterému byla 

uložena náhrada nákladů řízení v případě, že účastník, kterému byla přisouzena tato 

náhrada, byl zastupován ustanoveným advokátem. Hotové výdaje a odměnu za 

zastupování, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty platí ustanovenému 

advokátu stát.23 

 

Obdobné ustanovení obsahuje také soudní řád správní, který stanoví v § 35 odst. 8, 

že předseda senátu na návrh může ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i 

advokát. Předpoklady pro toto ustanovení jsou konstruovány podobně jako v případě 

občanského soudního řádu. 

 

V rámci trestního řízení je v § 38 odst. 1 TŘ upraveno ustanovení obhájce (ex offo) 

v případech nutné obhajoby24, tzn., pokud si obviněný v určené lhůtě nezvolí obhájce, 

bude mu na dobu, po kterou trvají důvody nutné obhajoby, obhájce ustanoven. 

Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát.25 Obhájce ustanoví a zruší 

ustanovení, pominou-li důvody nutné obhajoby, předseda senátu a v přípravném řízení 

soudce. Soud vede pro účely ustanovení obhájce pořadník advokátů. Ustanovený 

obhájce je povinen obhajobu převzít, avšak z důležitých důvodů může být obhájce 

povinnosti obhajování zproštěn. Ustanovení § 33 odst. 2 TŘ upravuje nárok na 

bezplatnou obhajobu nebo na obhajobu za sníženou odměnu v případě, že obviněný 

nemá dostatek prostředků, aby si náklady obhajoby hradil. O tom rozhoduje v řízení 

před soudem předseda senátu, v přípravném řízení soudce. Obhájce může být 

ustanoven jak na základě žádosti, tak i bez ní.26 Náklady obhajoby v tomto případě 

zcela nebo z části hradí stát. 

 

                                                           
23 § 140 odst. 2 OSŘ 
24 § 36 a 36a TŘ 
25 § 35 odst. 1 TŘ 
26 § 33 odst. 2, věta druhá TŘ: Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek 
prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně práv obviněného, rozhodnout 
předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce o nárok na obhajobu 
bezplatnou nebo za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. 
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Posledním způsobem, který vede k založení vztahu mezi advokátem a klientem, je 

určení advokáta Českou advokátní komorou . Podmínky pro přiznání práva na určení 

advokáta jsou stanoveny v §18 ZA. Jedná se o případ, kdy žadatel nesplňuje podmínky 

pro ustanovení advokáta soudem a současně se nemůže domoci poskytnutí právních 

služeb podle ZA 27. Žádost o určení advokáta musí být podána včas, týká se pouze 

jedné konkrétní právní služby, která vyžaduje zastoupení advokátem. Advokáty ČAK 

neurčuje k právním službám, kde není zastoupení advokátem vyžadováno a není 

nezbytně nutné a rovněž ne ke generálnímu zastupování žadatele v různých kauzách.28 

Podmínky poskytnutí právních služeb a jejich rozsah vymezí ČAK v rozhodnutí o určení 

advokáta. Určený advokát je povinen poskytnout žadateli právní služby za těchto 

podmínek, pokud nejsou dány důvody pro odmítnutí poskytnutí právních služeb podle § 

19 ZA nebo pokud jde o zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva.29 Určení 

advokáta Komorou nenahrazuje plnou moc. 

Žadateli mohou být poskytnuty právní služby určeným advokátem bezplatně nebo za 

sníženou odměnu, pokud prokáže podle § 18 odst. 3 ZA, že jeho příjmové a majetkové 

poměry takové poskytnutí odůvodňují. Tyto poměry se prokazují způsobem stanoveným 

ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 275/2006 Sb.,30 jehož součástí je formulář 

Prohlášení, který je žadatel povinen vyplnit. 

Žádost o určení advokáta se podává výlučně písemnou formou na stanoveném 

formuláři a tato agenda určování advokátů je vykonávána výhradně pobočkou ČAK 

v Brně.31 

 

III. Obsah vztahu advokát - klient 

 

Obsahem vztahu mezi advokátem a klientem jsou práva a povinnosti stran  tohoto 

vztahu, tedy jednotlivá práva a povinnosti advokáta a klienta, o nichž bude pojednáno 

                                                           
27 Prohlášení nejméně dvou advokátů, kteří odmítli poskytnutí právní pomoci. 
28 28 www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680 
29 § 18 odst. 2 ZA 
30 Vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů 
žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za 
sníženou odměnu. 
31 www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680 
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níže. Právní úpravu tohoto vztahu obsahuje zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii a 

stavovský předpis ve formě usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 

Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla 

soutěže advokátů České republiky (etický kodex). 

 

 

 

1. Povinnosti advokáta 

 

1.1. Povinnost chránit a prosazovat zájmy klienta a řídit se jeho pokyny 

 

Povinnost chránit a prosazovat práva a oprávn ěné zájmy klienta  je klíčovou 

zásadou ovládající právní vztah mezi advokátem a klientem. Tato povinnost je obsažena 

v ustanovení § 16 odst. 1 ZA a doplněna čl. 6 odst. 1 etického kodexu stanovujícím 

přednost oprávněných zájmů klienta před vlastními zájmy advokáta a jeho ohledem na 

jiné advokáty. Nedůsledná ochrana práv a oprávněných zájmů klienta a nečinnost 

advokáta je závažným porušením povinnosti advokáta. 

 

Za práva a oprávněné zájmy klienta lze označit ta, která se dají subsumovat pod 

poskytování právních služeb advokátem, tedy např. právo na právní poradu, na sepsání 

listiny, právo na zastupování v řízení před soudy a jinými orgány a jiné formy právní 

pomoci. Jistě však nebudou oprávněné zájmy klienta ty, které by byly v rozporu se 

zákonem nebo s dobrými mravy. Advokát je sice povinen účinně napomáhat svému 

klientovi, je ale také sám vázán právem, a v zájmu svého klienta nesmí právo sám 

porušovat.32 

 

Pokud jde o přednost zájmů klienta před vlastními zájmy advokáta, je podle Karla 

Čermáka nutno zájmy advokáta vykládat široce, tzn. nejen jeho zájmy podnikatelské 

jako je zájem na zisku a rozvoji kanceláře, ale i zájmy soukromé, tj. rodinné, rekreační, 
                                                           
32 JANČAROVÁ, M. Práva a povinnosti ve vztahu advokáta a klienta in Bulletin advokacie 10/2000, str. 
45. 
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studijní aj.33  Nelze však mít přednost zájmů klienta před vlastními zájmy advokáta za 

absolutní a bude třeba v každém jednotlivém případě posoudit, nakolik jsou zájmy 

klienta ve vztahu k advokátovi v tom či onom případě oprávněné. 

 

Jednotlivé rozličné případy porušení této základní povinnosti advokáta jsou 

předmětem kárné praxe. 

Podle rozhodnutí odvolacího senátu ČAK ze dne 14. 3. 2000 sp. zn. K 17/99 je 

závažným porušením povinností advokáta a tedy i kárným proviněním, jestliže při 

obhajobě svého vazebně stíhaného klienta je naprosto nečinný a nepodniká žádné 

kroky k ochraně jeho práv a oprávněných zájmů. Na této jeho povinnosti ničeho nemění 

ani skutečnost, že jeho klient je recidivista a že z toho důvodu předem předpokládá 

neúspěšnost jakýchkoli kroků.  

Je též kárným proviněním, jestliže advokát je nečinný a žalobu k soudu podá až poté, 

kdy mu klient vypoví plnou moc.34  

 

S povinností prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta souvisí další 

advokátova povinnost obsažená v § 16 odst. 2 ZA, a to sice povinnost využívat 

důsledn ě všechny zákonné prost ředky  a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co 

podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Do této povinnosti se promítá 

advokátovo postavení jako osoby znalé práva, která právě tuto svoji specifickou znalost 

uplatňuje v klientův prospěch. Je zde dáno na uvážení advokáta, co pokládá za 

prospěšné pro klienta. Toto jeho uvážení je pak ohraničeno pokyny ze strany klienta. 

 

Při poskytování právních služeb má advokát povinnost řídit se pokyny klienta . 

Tato povinnost je vyjádřením postavení klienta jako subjektu určujícího a advokáta jako 

toho, kdo klientovi napomáhá při realizaci jeho práv a oprávněných zájmů. Advokát má 

povinnost řídit se pokyny klienta, i pokud se mu tyto pokyny zdají nadbytečné či 

                                                           
33 ČERMÁK, K. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky – Komentář in 
Bulletin advokacie 2000 – Zvláštní č. 1, str. 27. 
34 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 26. 3. 2004 sp. zn. K 93/03. 
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neúčelné. V takovém případě o tomto svém názoru klienta informuje, a pokud i přesto 

klient na tomto pokynu trvá, advokát je povinen se jím řídit. 

 

Advokát není touto povinností vázán, pokud jsou pokyny klienta v rozporu s 

právním nebo stavovským předpisem, jelikož advokát je při poskytování právních služeb 

vázán právními předpisy.35 Advokát se tedy nesmí řídit pokyny klienta, které jsou v 

rozporu se zákonem, i kdyby tento postup ve věci byl klientovi ku prospěchu. S touto 

podmínkou je advokát povinen klienta seznámit. 

Speciální úpravu problematiky příkazů klienta obsahuje zákon o legalizaci výnosů 

z trestné činnosti. V § 20 odst. 1 upravuje povinnost odkladu splnění příkazu klienta, 

pokud by jeho bezodkladným splněním hrozilo nebezpečí zmaření nebo podstatného 

ztížení zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování 

terorismu. 

 

1.2. Informa ční povinnost  

 

S povinností řídit se pokyny klienta úzce souvisí informa ční povinnost advokáta  

vůči klientovi. Ta je předpokladem pro udílení pokynů advokáta klientovi, jelikož na 

základě informací poskytnutých advokátem se klient rozhoduje, jakým směrem bude 

jejich spolupráce pokračovat. Informační povinnost advokáta je upravena v čl. 9 odst. 1 

etického kodexu. Povinnost dopadá na informace ohledně postupu ve věci a na 

poskytování vysvětlení a podkladů pro uvážení dalších příkazů. 

 

Advokát je povinen klienta informovat řádně. Řádné informování je takové, které je 

pravdivé, úplné a je poskytnuté včas.36  

 

Podle kárné praxe je vědomě nepravdivé informování klienta o postupu advokáta 

ve věci a o stavu vyřizování věci závažným porušením povinnosti advokáta a je v 

                                                           
35 § 3 odst. 1 ZA 
36 JANČAROVÁ, M. Práva a povinnosti ve vztahu advokáta a klienta in Bulletin advokacie 10/2000, str. 
45. 
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rozporu s jeho povinností zakotvenou v § 16 odst. 2 ZA, tj. povinností jednat při výkonu 

advokacie čestně a svědomitě.37 

 

Úplnost informací se vztahuje nejen na stav případu v daném okamžiku, ale i k 

dalším možnostem postupu ve věci. Tuto skutečnost reflektuje kárná praxe, když ve 

svém rozhodnutí uvádí, že je povinností advokáta informovat klienta o veškerých 

zákonných možnostech pro uplatnění jeho práv, byť se tyto možnosti mohou pohybovat 

pouze v rovině teoretické.38 

 

Včasnost poskytnutí informací bude klíčová v případech požadavku dodržení lhůt 

pro určitý právní úkon. Advokát je povinen sledovat běh promlčecích lhůt a učinit 

veškeré úkony nezbytné k ochraně zájmů klienta. V rámci této povinnosti je povinen 

klienta relevantním způsobem informovat o hrozícím promlčení nároků a v případě 

potřeby si vyžádat jeho součinnost.39 

 

1.3. Povinnost vést p řiměřenou dokumentaci 

 

O poskytování právních služeb je advokát povinen vést přiměřenou 

dokumentaci.40 Tato povinnost je plněna vedením spisu . Spis může být veden o 

určitém klientovi nebo o určité právní kauze.41 Dokumentace musí být vedena tak, aby 

z ní byl zřejmý postup advokáta při poskytování právních služeb a také oprávněnost 

odměny.42 Vedení dokumentace tak slouží nejen k ochraně klienta, ale také advokáta 

v případném kárném řízení na základě stížnosti podané klientem. 

                                                           
37 Rozhodnutí kárné komise ČAK č. 2/92. 
38 Rozhodnutí kárné komise ČAK č. 10/96. 
39 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 26. 2. 1999 sp. zn. K 405 /98. 
40 § 25 odst. 1 ZA 
41 JANČAROVÁ, M. Práva a povinnosti ve vztahu advokáta a klienta in Bulletin advokacie 10/2000, str. 
49. 
42 Čl. 1 Usnesení představenstva české advokátní komory č. 9/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, 
kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb a 
o vedení evidence provedených konverzí. 
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 Dokumentace může být vedena v písemné i elektronické podobě, avšak některé 

listiny jako originály smluv a soudních rozhodnutí jsou ve své písemné podobě 

nenahraditelné.43 

 

S elektronickou formou spisu souvisí tzv. zákon o datových schránkách44, který 

zavádí povinnou elektronickou komunikaci  prostřednictvím datových schránek mezi 

advokáty a orgány veřejné moci. Povinnost mít zřízenou datovou schránku nastane pro 

advokáty jako podnikající fyzické osoby45 od 1. 1. 2012 a dojde tak k situaci, kdy 

advokát bude muset všechny listinné dokumenty konvertovat do elektronické formy. 

Jako reakce na tuto situaci byla pro zvýšení efektivity poskytování právních služeb 

advokátem přijata novela zákona o advokacii č. 219/2009 Sb., která mimo jiné 

umožňuje, aby sám advokát mohl provádět autorizovanou konverzi dokumentů 

v souvislosti s poskytováním právních služeb.46 

Konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu 

obsaženého v datové zprávě nebo naopak úplné převedení dokumentu obsaženého v 

datové zprávě do dokumentu v listinné podobě, ověření shody obsahu těchto 

dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který konverzí vznikne – tzv. 

výstup, má stejné právní účinky jako ověřená právní kopie dokumentu, jehož 

převedením výstup vznikl. 

Bezprostředně po provedení konverze provede advokát záznam v evidenci 

provedených konverzí, kterou vede prostřednictvím elektronické aplikace České 

advokátní komory přístupné způsobem umožňující dálkový přístup.47 

 

Dokumentaci a klientský spis musí advokát uschovat po dobu pěti let od ukončení 

poskytování právních služeb. Listiny související se správou majetku klienta je povinen 

advokát uschovat deset let od ukončení správy. 

 
                                                           
43 KLOUZA, J. Odpověď na dotaz in Bulletin advokacie 03/2001, str. 94. 
44 Zákon č. 300/2008 Sb. ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů. 
45 § 31 odst. 3 zák. č. 300/2008 Sb. 
46 § 25c ZA 
47 Čl. 3b Usnesení představenstva české advokátní komory č. 9/1999 Věstníku. 
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1.4. Povinnost zachovávat ml čenlivost 

 

Vztah mezi advokátem a klientem je založen na důvěře, resp. na očekávání, že 

svěřená důvěra nebude zneužita. A právě povinnost ml čenlivosti advokáta  je tím 

předpokladem, který onu důvěru umožňuje. Vždyť jak by mohl klient svěřit všechny 

podrobnosti případu, kdyby neměl jistotu, že nic z těchto informací nebude sděleno 

někomu jinému? A na druhé straně, jak by mohl advokát poskytnout potřebnou pomoc či 

radu, pokud mu nejsou známy všechny relevantní skutečnosti? 

Etický kodex advokátů v Evropské unii v článku 2.3.1 stanoví, že z podstaty 

funkce advokáta vyplývá, že klient advokátovi sdělí věci, které by klient jinému nesdělil, 

a že advokátovi jsou informace předány na základě důvěry. Důvěra nemůže existovat 

bez jistoty mlčenlivosti o svěřených informacích. Mlčenlivost je tudíž primárním a 

základním právem a povinností advokáta.48 

Povinnost mlčenlivosti a její rozsah jsou upraveny v § 21 odst. 1 ZA, který 

stanoví, že advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž 

se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Kromě informací, které 

souvisejí přímo s poskytováním právních služeb, sem spadají i skutečnosti soukromé, 

osobní, obchodní, které se klienta týkají a mohly by být použity v jeho neprospěch, či ve 

prospěch jiné třetí osoby. Není vůbec podstatné, zda se jedná o skutečnosti, které se 

dozví od klienta či od osob jiných, např. svědků apod., či se jedná o jakékoli jiné 

skutečnosti, které se advokát obecně při poskytování právních služeb dozvěděl.49 

Povinnost mlčenlivosti se netýká veřejně známých skutečností. Veřejná známost se 

musí posuzovat objektivně: jsou to skutečnosti známé většímu okruhu osob, které 

                                                           
48 Etický kodex advokátů v Evropské unii byl přijat na plenárním zasedání CCBE konaném 28. října 1988 
a následně novelizován na plenárním zasedání CCBE 28. listopadu 1998 a 6. prosince 2002. Jsou jím 
vázány všechny členské státy: všichni advokáti, kteří jsou členy komor těchto zemí, se tímto kodexem 
musí řídit ve všech příhraničních aktivitách v rámci EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské 
konfederace, jakožto i v přidružených či pozorovatelských zemích. 
49 Rozhodnutí odvolacího senátu ČAK ze dne 9. 11. 2004 sp. zn. K 51/03. 
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nejsou spojené osobními vztahy, nebo také, o kterých se každý může dozvědět ze 

snadno přístupných zdrojů.50  

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na 

skutečnosti, které se advokát o klientovi dozví jiným způsobem, než v souvislosti 

s poskytováním právních služeb. 

 

Povinností mlčenlivosti podle zákona o advokacii je vázán nejen advokát, ale i 

další osoby v zákon ě uvedené. 

 

Podle § 39 ZA se použijí ustanovení o povinnosti mlčenlivosti (§21 ZA) přiměřeně 

pro advokátního koncipienta. Povinnost mlčenlivosti advokátního koncipienta se tedy 

nebude vztahovat na skutečnosti související s poskytováním právních služeb, nýbrž 

s výkonem jeho právní praxe. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu 

advokátních koncipientů či při pozastavení výkonu právní praxe. Ustanovení § 21 odst. 9 

a 10 však na advokátního koncipienta nelze vztáhnout ani přiměřeně.51 

 

Obdobně se ustanovení o povinnosti mlčenlivosti advokáta v rozsahu odstavců 1 

- 8 § 21 ZA vztahují na zaměstnance advokáta nebo společnosti52 anebo zahraniční 

společnosti53 a jiné osoby, které se s advokátem nebo ve společnosti anebo 

v zahraniční společnosti podílejí na poskytování právních služeb. A také na členy 

orgánů Komory a její zaměstnance a na osoby zúčastněné na kárném řízení, včetně 

advokátů pověřených předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů 

k prověření, zda došlo ke kárnému provinění.54 

 

Povinnost mlčenlivosti není absolutní.  

                                                           
50 KRSKOVÁ, A. Etické desatero začínajúceho advokáta (Vademecum profesijnej etiky). Bratislava: Iura 
edition, 2008, str. 228. 
51 ZACHOVÁ, M. Povinnost mlčenlivosti (nejen) advokáta in Bulletin advokacie 2001/4, str. 32 – 33. 
52 § 15 ZA: Advokáti mohou vykonávat advokacii jako společníci veřejné obchodní společnosti, komanditní 
společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, zřízené podle zvláštního právního předpisu, pokud 
předmětem podnikání takové společnosti je pouze výkon advokacie nebo výkon činnosti insolvenčního 
správce podle zvláštního právního předpisu a jejími společníky jsou pouze advokáti. 
53 Viz § 35s ZA 
54 § 21 odst. 9, písm. a), b) ZA 
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Advokát může být povinnosti ml čenlivosti zprošt ěn.55 Zprostit ho této 

povinnosti může pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta. Pokud 

má klient více právních nástupců, je ke zproštění povinnosti mlčenlivosti potřebný 

souhlas všech právních nástupců klienta. Forma zproštění povinnosti mlčenlivosti musí 

být písemná a zproštění musí být adresováno advokátovi; v řízení před soudem lze tak 

učinit ústně do protokolu. I po zproštění mlčenlivosti musí tuto povinnost advokát i 

nadále zachovat, pokud je z okolností případu zřejmé, že ke zproštění došlo pod 

nátlakem nebo v tísni. Je ovšem třeba zdůraznit dikci zákona, že nátlak nebo stav tísně 

musí být z okolností případu zřejmý, nemůže jít o pouhé nedoložené dohady advokáta.56 

Klient či právní nástupce klienta může advokáta zprostit povinnosti mlčenlivosti 

v plném rozsahu nebo částečně. Toto zproštění může vzít kdykoliv zpět/odvolat, 

avšak toto zpětvzetí/odvolání nemá retroaktivní účinky.57 

 

Jako porušení povinnosti mlčenlivosti zde uvádím případ, kdy advokát, který 

nebyl zbaven mlčenlivosti, vypovídá jako svědek v trestním řízení vedeném proti jeho, 

byť bývalému, klientovi a v jeho neprospěch uvede podstatu poskytnutých právních 

služeb. Tento advokát tak hrubě porušuje zákon o advokacii a jeden ze základních 

etických principů výkonu advokacie.58 

 

Podle § 21 odst. 3 ZA nemá advokát povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, 

kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba 

povinna sama tuto povinnost zachovávat. Tato osoba má tedy ze zákona povinnost 

mlčenlivosti a v tomto případě se jedná o advokátního koncipienta (§ 39 ZA) a osoby 

uvedené v §21 odst. 9, písm.a) ZA.59 

                                                           
55 § 21 odst. 2 ZA 
56 MANDÁK, V. Je projev zproštění mlčenlivosti advokáta, adresovaný klientem třetí osobě, účinný? In 
Bulletin advokacie 1998/10, str. 48. 
57 ZACHOVÁ, M. Povinnost mlčenlivosti (nejen) advokáta in Bulletin advokacie 2001/4, str. 37. 
58 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 18. 10. 2002 sp. zn. K 11/01. 
59 Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže po skončení zastoupení předá klientovi spisový 
materiál v průhledných deskách prostřednictvím třetí osoby, která není vázána povinností mlčenlivosti. 
Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 21. 6. 2002 sp. zn. K 39/00. 



20 

 

 

Dalším případem, kdy advokát není povinností mlčenlivosti vázán, je v řízení před 

soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho 

právním nástupcem. Musí zde tedy jít o spor mezi advokátem a klientem a jak dále 

z dikce ustanovení § 21 odst. 4 ZA vyplývá, advokát tu není touto povinností vázán 

pouze v rozsahu nezbytném pro řízení. 

Dále není advokát vázán povinností mlčenlivosti v řízení podle § 55 ZA, v řízení o 

žalobě proti rozhodnutí Komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí 

soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu a v řízení podle §55b ZA. Pro 

všechna tato řízení je společné, že vázanost povinností mlčenlivosti tu nebudou pouze 

v rozsahu nezbytném pro ochranu advokátových práv nebo právem chráněných zájmů. 

 

V ustanovení § 21 odst. 5 ZA je další případ prolomení povinnosti mlčenlivosti 

advokáta.  Zde advokát vystupuje v pozici daňového subjektu podle zvláštních předpisů 

o správě daní a poplatků60. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou jeho povinnosti 

podle těchto předpisů dotčeny. Advokát je však povinen zachovávat mlčenlivost o 

povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje.  

 

V kárném řízení a vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady 

provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění, se advokát 

povinnosti mlčenlivosti nemůže dovolávat. Zde v § 21 odst. 6 ZA nejen, že advokát není 

vázán povinností mlčenlivosti, on se jí nemůže dovolávat. Toto ustanovení má chránit 

zájmy klienta v případě možného kárného provinění advokáta. 

 

Advokát se nemůže domáhat povinnosti mlčenlivosti ani v případě plnění 

povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu.61 V tomto zákoně je advokát vymezen jako povinná osoba, 

pokud vykonává tzv. sledované činnosti podle § 2 odst. 1, písm. g) ZLV. Advokát je 

                                                           
60 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
61 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu (“zákon proti praní špinavých peněz“). 
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povinen provést identifikaci klienta podle § 8 ZLV, pokud se jedná o případ, na který se 

povinnost identifikace vztahuje.62 Je také povinen provést jeho kontrolu a má 

oznamovací povinnost, pokud v souvislosti s výkonem sledovaných činností zjistí 

podezřelý obchod. Okolnosti, za kterých se na advokáta tyto povinnosti nevztahují, 

upravuje ustanovení § 27 odst. 1 ZLV. Advokát musí oznámení učinit osobně, určení 

jiné osoby jako kontaktní osoby podle § 22 ZLV je vyloučeno. Oznámení advokát činí 

České advokátní komoře prostřednictvím člena kontrolní rady ČAK. Je třeba jej učinit 

nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu.63 V článku 

8 stanoví způsob učinění oznámení Usnesení představenstva ČAK č. 2/2008 Věstníku. 

Po přijetí oznámení přezkoumá příslušný člen kontrolní rady advokátovo oznámení, a 

pokud splňuje předepsané podmínky, doručí toto oznámení Ministerstvu financí 

(Finančnímu analytickému útvaru). 

 

Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem stanovená povinnost překazit 

spáchání trestného činu.64 Pokud se advokát hodnověrným způsobem dozví, že jeho 

klient připravuje nebo páchá jeden z taxativně vyjmenovaných trestných činů, má 

povinnost spáchání nebo dokončení takového trestného činu překazit.65 

                                                           
62 §7 ZLV: 
(1) Jestliže je povinná osoba účastníkem obchodu v hodnotě převyšující částku 1 000 EUR, před jeho 
uskutečněním vždy identifikuje klienta, pokud tento zákon dále nestanoví jinak. 
(2) Bez ohledu na limit stanovený v odstavci 1 identifikuje povinná osoba klienta rovněž vždy, pokud jde o 
a) podezřelý obchod, 
b) vznik obchodního vztahu, 
c) uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní knížce nebo vkladním listu nebo sjednání jiné formy vkladu, 
d) uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově, 
e) uzavření smlouvy o životním pojištění, má-li klient právo jednostranně hradit další pojistné nad 
sjednaný rámec plateb 
jednorázového nebo běžně placeného pojistného, 
f) nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez 
dokladu o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje anebo přijímání věcí do zástavy, nebo 
g) výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele. 
(3) Povinná osoba identifikuje osobu, která má právo na plnění ze životního pojištění, nejpozději v době 
vyplacení 
pojistného plnění. 
63 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2008 Věstníku ze dne 11. září 2008, kterým se 
stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a postupu kontrolní rady České advokátní komory ve vztahu 
k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, čl. 7. 
64 § 21 odst. 7 ZA 
65 § 367 TZ 
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Na rozdíl od povinnosti překazit trestný čin, nemá advokát povinnost trestný čin 

oznámit. Podle § 368 odst. 3 TZ oznamovací povinnost nemá advokát nebo jeho 

zaměstnanec, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem 

advokacie nebo právní praxe. Zde bych chtěla poznamenat, že přijetím nového trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb., byl rozšířen okruh osob, které nemají oznamovací povinnost. 

Na základě předchozí právní úpravy zákonem č. 140/1961 Sb. neměl oznamovací 

povinnost podle § 168 odst. 3 advokát nebo advokátní koncipient, který se o spáchání 

trestného činu dozvěděl v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. 

Současná právní úprava tedy vztahuje výjimku z oznamovací povinnosti i na ostatní 

zaměstnance advokáta, kteří se o spáchání trestného činu dozví v souvislosti 

s výkonem právní praxe (právník - neadvokát jako zaměstnanec advokáta). 

 

K otázce povinnosti překažení trestného činu a současně absolutní mlčenlivosti o 

dokonaných deliktech klienta byla poměrně široká diskuze, kdy zejména teoretici 

trestního práva a trestního procesu upozorňovali na nesystémovost tohoto ustanovení a 

uváděli konkrétní příklady: klient se dopustil pomoci k pokusu trestného činu, jeho 

pomoc byla již skončena, takže advokát neměl povinnost klienta oznámit. Byl však 

povinen překazit nedokonaný delikt přímého pachatele, který nebyl jeho klient. Jednou 

z forem překažení je samozřejmě oznámení trestného činu. Tímto způsobem bude však 

nutně orgány trestního řízení odhalen i advokátův klient.66 Tyto případy se v praxi 

vyskytují výjimečně. 

 

Povinnosti mlčenlivosti je upravena i v tzv. Etickém kodexu. Podle čl. 6 odst. 4 

nesmí advokát použít na újmu klienta ani ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch 

třetích osob informaci, které od klienta nebo o klientovi získal v souvislosti s 

poskytováním právní služby. 

Dále je podle čl. 14 odst. 2 advokát povinen řádně a včas poučit všechny osoby, 

které se podílejí a jeho činnosti spojené s poskytováním právních služeb, o rozsahu 

                                                           
66 CÍSAŘOVÁ, D. Povinnost mlčenlivosti příslušníka regulované profese a odpovědnost za její porušení in 
Pocta Prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám. Praha: Leges, 2009, str. 79. 
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jejich zákonné povinnosti zachovávat mlčenlivost, a to i v souvislosti se svědeckou 

povinností takových osob. 

V čl. 12 odst. 3 je stanovena povinnost advokáta poskytujícího právní služby ve 

sdružení nebo ve společnosti ohledně zvláštních informací, které získal v souvislosti 

s takovým poskytováním právních služeb. 

Pokud jde o koncipienta, ukládá mu čl. 15 odst. 8 povinnost nepoužít k újmě 

advokáta, u něhož pracuje, nebo ve svůj vlastní prospěch anebo ve prospěch třetích 

osob zvláštních informací, které získal v souvislosti se svým pracovním poměrem 

k advokátovi. Toto ustanovení platí obdobně pro zaměstnaného advokáta. Tato 

povinnost trvá i o zániku pracovního poměru koncipienta k advokátovi. 

Ustanovení čl. 17a upravuje advokátovu povinnost upozornit příslušný orgán na 

svou zákonnou povinnost mlčenlivosti a s tím spojenou omezenou ediční povinnost 

v případě domovní nebo jiné prohlídky podle trestního řádu, při daňové prohlídce a při 

následné kontrole podle celního zákona, pokud je taková prohlídka nebo kontrola 

prováděna v prostorách, v nichž advokát vykonává advokacii nebo v nichž se mohou 

nacházet listiny nebo jiné nosiče informací, které obsahují skutečnosti, na něž se podle 

zákona vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta. Umožnit příslušnému orgánu 

seznámení se s obsahem listin, o nichž se advokát domnívá, že se na ně vztahuje 

povinnost mlčenlivosti, může advokát pouze se souhlasem zástupce Komory 

přítomného prohlídce nebo kontrole. V případě neudělení souhlasu zástupce Komory 

příslušnému orgánu k seznámení se s obsahem listiny se řídí další postup příslušnými 

právními a stavovskými předpisy.67 

 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.68 Pokud tedy 

klient či právní nástupce klienta advokáta mlčenlivosti nezprostí, je tato jeho povinnost 

celoživotní. 

 

                                                           
67 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2006 Věstníku ze dne 12. září 2006, kterým se 
stanoví postup při určování zástupce České advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol ve znění 
usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2007 Věstníku ze dne 11. září 2007 a usnesení 
představenstva České advokátní komory č. 4/2008 Věstníku ze dne 21. října 2008. 
68 § 21 odst. 8 ZA 
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1.5. Povinnost související se st řetem zájm ů 

 

Advokát je oprávněn odmítnout poskytnutí právních služeb . Zde je vyjádřena 

smluvní volnost advokáta, která je omezena v případech, kdy byl advokát ustanoven 

podle zvláštních předpisů nebo byl Komorou k poskytnutí právních služeb určen.69 

 

Při poskytování právních služeb může nastat situace, kdy mezi více 

zastupovanými osobami vznikne objektivní rozpor neboli střet zájmů. Na tuto situaci 

pamatuje zákon o advokacii v § 19. V tomto ustanovení taxativně vyjmenovává případy, 

za kterých je advokát povinen odmítnout poskytnutí právních služeb. 

 

Advokát má povinnost odmítnout poskytnutí právních služeb , pokud v téže 

věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu 

se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá. Jako příklad uvádím rozhodnutí 

kárné komise ČAK, která konstatovala, že advokát je povinen odmítnout poskytnutí 

právní služby jednomu ze společníků a jednateli společnosti, kterou zastupuje, proti 

jejímu druhému společníkovi a jednateli.70 

 

Dále je advokát povinen odmítnout poskytnutí právních služeb, jestliže osobě, 

jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní služby žádá, poskytl již  

v téže věci nebo věci související právní služby advokát, s nímž vykonává advokacii 

společně71, nebo v případě zaměstnaného advokáta advokát, který je jeho 

zaměstnavatelem, anebo advokát, který je zaměstnancem stejného zaměstnavatele. I 

                                                           
69 § 18 odst. 1 ZA 
70 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 7. 11. 1997 sp. zn. K 70/97. 
71§ 11 ZA: 
(1) Advokát vykonává advokacii  
a) samostatně, nebo  
b) společně s jinými advokáty jako účastník sdružení podle § 14 (dále jen „sdružení“) nebo jako společník 
společnosti anebo jako společník zahraniční společnosti, nebo 
c) v pracovním poměru podle § 15a. 
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zde lze uvést příklad z kárné praxe, kdy odvolací kárný senát rozhodl, že advokát před 

převzetím substituční plné moci je povinen si získat všechny potřebné informace o tom, 

zda společník jeho advokátní kanceláře skutečně zastupoval či nezastupoval osobu, 

jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní službu žádá, a zda tedy je či není 

povinen odmítnout poskytnutí požadovaných právních služeb. Přitom je nerozhodné, 

zda společník advokátní kanceláře zastupoval takovou osobu na základě písemné či 

ústní plné moci.72 

 

Odmítnout poskytnutí právních služeb musí advokát, pokud by informace, kterou 

má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutí právních 

služeb žádá, neoprávněně zvýhodnit. 

Stejnou povinnost přináší advokátovi situace, kdy se projednání věci zúčastnil 

advokát, případně osoba advokátovi blízká.73 

Advokát je povinen odmítnout poskytnutí právních služeb i tehdy, jestliže zájmy 

toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy advokáta nebo 

osoby advokátovi blízké. 

Ustanovení § 19 zákona o advokacii nedává advokátovi na výběr a posouzení, 

zda může v takovém případě klienta zastupovat či nikoli, zda objektivně existují nebo 

advokátovi jsou známy informace, jimiž by mohl klienta neoprávněně zvýhodnit. Zákon 

naopak jednoznačně stanoví advokátovi v takovém případě povinnost odepřít poskytnutí 

právní služby tam, kde by mohlo kolizní využití informací nastat.74 

 

Pokud advokát zjistí skutečnosti uvedené v § 19 ZA dodatečně, je povinen 

smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, popř. požádat o zrušení ustanovení 

nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta. 

 

                                                           
72 Rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK ze dne 12. 12. 2006 sp. zn. K 117/05. 
73 § 116 ObčZ: Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné soby 
v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou 
utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. 
74 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2003, sp. zn. 11 Ca 98/2003. 
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Případy povinnosti odmítnutí právních služeb upravuje i tzv. Etický kodex. 

 

V čl. 7 odst. 3 stanoví, že advokát odmítne poskytnout právní službu v téže věci 

více osobám také tehdy, jestliže zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne 

rozpor v jejich zájmech. Na rozdíl od § 19 odst. 1 ZA, kde rozpor zájmů již existuje, se 

tato úprava vztahuje na rozpor zjevně hrozící a bude třeba posoudit jednotlivě každý 

konkrétní případ a rozhodnout, jestliže se na něj toto ustanovení vztahuje. 

Podle čl. 8 odst. 2 advokát odmítne právní službu i v případě, kdy by jejím 

poskytnutím byly ohroženy zájmy osoby, které právní služby již poskytuje, a to například 

i v důsledku pracovního přetížení advokáta. Jde o případy, kdy advokát např. v dosud 

neskončené rozvodové věci zastupuje jednoho účastníka a druhý účastník v této věci se 

na něho obrátí se žádostí o poskytnutí právní služby v jiné s rozvodem nesouvisející 

věci. I v těchto případech ukládá zmíněné pravidlo advokátovi v zájmu zachování důvěry 

posoudit, zda převzetím právní služby pro jiného klienta neutrpí zájmy některého klienta 

dosavadního a v kladném případě právní službu odmítnout.75 Podle tohoto ustanovení 

musí advokát odmítnout poskytnutí nových právních služeb, které by způsobily jeho 

pracovní přetížení a následně tak ovlivnily kvalitu poskytování právních služeb jeho 

stávajícím klientům. 

Ustanovení čl. 8 odst. 3 reflektuje postupný trend specializace advokátů na určité 

právní obory. Pokud advokát ve věci nemá dostatek zkušeností nebo speciálních 

znalostí, odmítne poskytnutí právní služby. Advokát si může se souhlasem žadatele 

vyhradit, že právní službu poskytne ve spolupráci s jiným advokátem nebo s jiným 

odborníkem. To se nevztahuje na věci, v nichž byl advokát ustanoven soudem nebo 

určen Komorou. 

Ve čtvrtém odstavci čl. 8 je upravena povinnost advokáta odmítnout poskytnutí 

právní služby, brání-li mu v jejím řádném poskytnutí jeho zdravotní či psychický stav. 

                                                           
75 ČERMÁK, K. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky – Komentář in 
Bulletin advokacie 2000 – Zvláštní č. 1, str. 30. 
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Pátý odstavec čl. 8 upravuje pozici advokátů vykonávajících advokacii ve 

sdružení, ve společnosti nebo zahraniční společnosti. Povinnost odmítnutí poskytnutí 

právní služby klientovi, která dopadá na jednoho z těchto advokátů, dopadá i na 

všechny ostatní. 

Ustanovení, které se týká všech případů, kdy je advokát povinen nebo oprávněn 

odmítnout poskytnutí právní služby a hodlá tak učinit, tj. čl. 8 odst. 1, ukládá advokátovi 

provést přiměřená opatření k odvrácení závažné újmy, která žadateli o právní službu 

bezprostředně hrozí. 

Újma bude nejčastěji spočívat v podobě hrozby zmeškání určité lhůty, opatření 

pak může mít podobu poučení, jak má žadatel postupovat či doporučení právních služeb 

jiného advokáta.76 

 

1.6. Povinnost ustanovit si zástupce 

Existuje situace, kdy ustanovení si zástupce není ponecháno na advokátově 

uvážení, tak jak je tomu u substitučního oprávnění advokáta, o kterém bude pojednáno 

níže, ale je stanoveno jako jeho zákonná povinnost . Tuto povinnost má advokát 

vykonávající advokacii samostatně podle § 27 odst. 1 ZA, pokud mu ve výkonu 

advokacie brání jakákoliv překážka a neučiní jiné opatření za účelem ochrany práv nebo 

právem chráněných zájmů svých klientů. 

Svého zástupce v takovém případě musí ustanovit bezodkladně, nejpozději do 

jednoho měsíce ode dne, kdy překážka vznikla. Toto zastoupení vzniká na základě 

dohody mezi těmito advokáty a původní advokát je povinen o tom klienty bezodkladně 

písemně vyrozumět. 

Pokud advokát poruší povinnost ustanovit si zástupce, určí zástupce Česká 

advokátní komora. Na takto určeného zástupce ve vztahu ke klientovi přecházejí práva 

a povinnosti zastupovaného advokáta, které vyplývají ze smlouvy o poskytování 

                                                           
76 Tamtéž. 
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právních služeb, jakož i práva a povinnosti vyplývajících ze zastupování klienta v řízení 

před soudy nebo jinými orgány a práv a povinností obhájce v trestním řízení. To neplatí, 

pokud se do jednoho měsíce ode dne, kdy byl klient o určení zástupce vyrozuměn, 

dohodne klient se zástupcem jinak nebo pokud klient v této lhůtě učiní jiná opatření.77 

Ustanovení § 27 odst. 3 ZA vymezuje práva a povinnosti, které na zástupce 

advokáta nepřechází. Je to povinnost zastupovaného advokáta k náhradě škody, 

povinnost k vrácení věcí, včetně peněžních prostředků poskytnutých klientem a další 

práva a povinnosti vyplývající z původního smluvního vztahu mezi advokátem a 

klientem, jestliže by v důsledku jejich přechodu byl zástupce vůči tomuto advokátu 

bezdůvodně zvýhodněn či nezvýhodněn nebo není-li splnění těchto povinností možné 

po zástupci spravedlivě požadovat. 

V případě vyškrtnutí advokáta vykonávajícího advokacii samostatně ze seznamu 

advokátů, určí Česká advokátní komora jeho nástupce. Tento nástupce bezodkladně 

písemně vyrozumí klienty vyškrtnutého advokáta o přijatých opatřeních. Přechod práv a 

povinností je v tomto případě upraven obdobně, jako je tomu v situaci mezi 

zastoupeným advokátem a jeho zástupcem.78 

V případě smrti advokáta vykonávajícího advokacii samostatně, ustanoví soud 

podle § 175e OSŘ na návrh České advokátní komory nástupce zemřelého advokáta, 

pokud s ustanovením souhlasí, správcem části dědictví, kterou zemřelý advokát 

používal k výkonu advokacie.79 

 

1.7. Povinnost pojišt ění odpov ědnosti za škodu 

 

Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Toto 

ustanovení § 420 ObčZ upravuje předpoklady obecné odpov ědnosti za škodu . 

Škodou se rozumí každá majetková újma, kterou lze objektivně vyjádřit obecným 
                                                           
77 § 27 odst. 2 ZA 
78 § 27 odst. 4 ZA 
79 § 27 odst. 5 ZA 
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ekvivalentem, tj. penězi.80 Odpovědnost za škodu je nepříznivý právní následek 

předvídaný sankční složkou právní nomy, který postihuje toho, kdo porušil primární 

povinnost. Tomuto rušiteli tedy vzniká odpovědností právní povinnost – tzv. sekundární 

povinnost, kterou doposud neměl. Tato povinnost je zaměřena na reparaci, v jejím rámci 

případně na restituci a ve výslovně stanovených případech k poskytnutí satisfakce.81 

Ke vzniku odpovědnosti za škodu musí být podle § 420 ObčZ splněny následující 

předpoklady: 

a) porušení právní povinnosti 

b) vznik škody 

c) příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi porušením právní povinnosti a vznikem 

škody 

d) zavinění. 

Ustanovením speciálním ve vztahu k tomuto ustanovení občanského zákoníku je § 

24 odst. 1 ZA, upravující odpovědnost advokáta za škodu, kterou způsobil klientovi 

v souvislosti s výkonem advokacie. 

Subjekty této odpovědnosti za škodu jsou podle zákona o advokacii advokát v pozici 

škůdce a na straně druhé advokátův klient jako poškozený. Advokát je odpovědný za 

škodu i v případě, způsobil-li škodu advokátův zástupce nebo jiný zaměstnanec (s 

výjimkou zaměstnaného advokáta). Za škodu způsobenou zaměstnaným advokátem 

odpovídá zaměstnavatel advokáta. Společnost nebo zahraniční společnost odpovídá za 

škodu způsobenou advokátem, který vykonává advokacii v této společnosti nebo 

zahraniční společnosti. 

Pokud jde o protiprávnost jako obligatorní prvek odpovědnosti za škodu, bude 

v tomto případě spočívat v porušení jakékoli právní povinnosti advokáta v rámci 

poskytování právních služeb klientovi. O právní povinnost jde tehdy, je-li tato alespoň 
                                                           
80 KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné 2. 4., aktualizované a doplněné 
vydání. Praha: ASPI, 2006, str. 437. 
81 JEHLIČKA, O.; ŠVESTKA, J.; ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2004, str. 577 – 578. 
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nepřímo založena právem, tj. může jít např. i o povinnost advokáta konkrétně 

předepsanou sice pouze stavovským předpisem čili předpisem, který nemá sám o sobě 

atributy předpisu právního, nicméně vydaným na základě zákonného odkazu činícího 

z něj předpis profesněprávně závazný.82 Protiprávní úkon advokáta nemusí být jedinou 

příčinou vzniku škody, stačí, je-li jen jednou z příčin, která se podílí na nepříznivém 

následku, jenž má být odškodněn, a to příčinou podstatnou.83 

Škoda musí být způsobena v souvislosti s výkonem advokacie.84 Pro vznik této 

odpovědnosti je tedy nutná příčinná souvislost mezi vzniklou škodou a výkonem 

advokacie, bez jehož výkonu by tato škoda nebyla vznikla. 

 

Mezi nejčastější p říčiny vzniku škod , způsobených advokátem klientovi 

v souvislosti s výkonem advokacie, uvádí pojišťovací makléřská firma WI-ASS ČR s.r.o. 

tyto případy: 

- nepodání odporu proti platebnímu rozkazu (advokát odpor vůbec nepodá nebo ho 

podá opožděně a platební rozkaz nabude právní moci, § 172 - § 174 OSŘ), 

- nepodání vyjádření k žalobě na výzvu soudu (soud na základě tzv. fikce uznání 

má za to, že žalovaný souhlasí s uplatněným nárokem a rozhodne rozsudkem 

pro uznání, § 114b odst. 5 OSŘ), 

- zmeškání lhůty při podání odvolání nebo dovolání, ústavní stížnosti, resp. to, že 

je vůbec nevypracují, 

- chybný postup ve věcech obchodního rejstříku, kdy podání rejstříkový soud 

zamítne a musí se zpracovat znovu – to představuje nové náklady na notáře, 

soudní poplatky apod., 
                                                           
82 BUCHTA, Z. K odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou z neznalosti. www.ipravnik.cz, otištěno in 
Právní rozhledy č. 2/2008. 
83 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 4495 /2007, ze dne 16. 10. 2008. 
84 Výkon advokacie neboli poskytování právních služeb advokáty vymezuje zákon o advokacii v § 1 odst. 
2, v němž stanoví, že poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými 
orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních 
rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních 
služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu, 
je-li vykonávána advokátem.  
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- podání žaloby na zaplacení promlčeného nároku, 

- chyba v určení pasivně legitimovaného účastníka řízení, 

- neúčast na jednání (rozsudek pro zmeškání, nebo tvrzení advokáta, že mohl na 

zmeškaném jednání předložit důkazy, které by neúspěch ve sporu odvrátily), 

- právní názor advokáta, který vedl k neúspěchu ve sporu, 

- návrh na nařízení exekuce na vymožení již uhrazené pohledávky.85 

Odpovědnost advokáta za škodu, způsobenou klientovi v souvislosti s výkonem 

advokacie, je odpov ědností objektivní, tedy bez ohledu na zavin ění. Liberační důvod 

stanoví zákon o advokacii v § 24 odst. 4, podle kterého se advokát nebo společnost 

anebo zahraniční společnost odpovědnosti zprostí, prokáží-li, že škodě nemohlo být 

zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na nich požadovat. 

Pro tento případ odpovědnosti za škodu musí být advokát pojištěn. 

Zákon o advokacii upravuje povinnost být pojišt ěn pro případ odpovědnosti za 

škodu podle § 24 odst. 1 ZA pro advokáta, který vykonává advokacii samostatně nebo 

ve sdružení.86 Tento advokát si může zvolit mezi individuálním pojištěním, které si 

sjedná on sám nebo tzv. hromadným pojištěním advokátů, které pro tyto advokáty 

sjednává Česká advokátní komora. 

Hromadné pojištění je využíváno většinou advokátů. Výhody tohoto způsobu 

pojištění spočívají např. v nižších sazbách pojistného z důvodu množství pojištěných, 

udržování výhodných podmínek po delší dobu. Hromadné pojištění je ovládáno zásadou 

solidarity, tzn., že z pojistného vybraného od všech hromadně pojištěných advokátů se 

hradí plnění těm advokátům, kteří způsobili škodu.87 

Pojistnou smlouvu o hromadném pojištění advokátů uveřejňuje Česká advokátní 

komora ve Věstníku.  Nynější pojistná smlouva, uzavřená s pojišťovnou Generali a.s., 

poskytuje pojištění na principu „příčiny“, tj. plní, pokud skutečnost vedoucí k náhradě 

škody nastala za trvání pojištění (i když požadavek na náhradu škody byl vznesen po 

                                                           
85 www.wiass.cz 
86 § 24 odst. 1 ZA 
87 www.cak.cz 
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skončení pojištění). Ostatní pojišťovny pojišťují na principiu „claims made“, to znamená, 

že plnění poskytnou v případě, kdy jak skutečnost vedoucí k náhradě škody nastala 

v době trvání pojištění, tak i požadavek na náhradu škody byl uplatněn v této době. 

Tento princip pojištění vyžaduje udržování pojištění i po skončení výkonu advokacie, 

alespoň po dobu trvání promlčecích lhůt, může mít nepříznivý vliv na dědice v případě 

úmrtí advokáta, který za života způsobil klientovi škodu ap. 88 

Od 1. 1. 2011 je v účinnosti dodatek č. 21 k rámcové pojistné smlouvě o profesním 

pojištění advokátů zapsaných v seznamech vedených Českou advokátní komorou, který 

stanoví, že: 

a) pojistná částka na jednoho pojištěného advokáta činí   3 mil. Kč 

b) roční pojistné na jednoho pojištěného advokáta činí   4.600 Kč 

c) spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí  10%,  

min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč. 

 

Advokát má povinnost zaplatit ČAK pojistné do konce kalendářního roku, který 

předchází kalendářnímu roku, na nějž se hromadné pojištění advokátů vztahuje.89 

 

Pokud advokát zvolí individuální formu pojištění, je povinen nejpozději do konce 

kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na nějž se advokát samostatně 

pojišťuje, předložit ČAK stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, 

popřípadě doklad vydaný pojišťovnou nebo jinou příslušnou osobou, dosvědčující, že je 

pro příslušný kalendářní rok samostatně pojištěn. Minimální limit pojistného plnění 

z individuálně sjednaného pojištění nesmí být nižší, než v případě hromadného pojištění 

                                                           
88 KRYM, L. Několik poznámek k dodatku k pojistné smlouvě o hromadném pojištění advokátů, 
uzavřenému mezi ČAK a pojišťovnou GENERALI a.s. s účinností od 1. 1. 2010, www.cak.cz. 
89 § 24c odst. 1 ZA 
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advokátů.90 Tento limit stanoví ČAK stavovský předpisem.91 Minimální limit pojistného 

plnění za škodu, za kterou advokát odpovídá podle § 24 odst. 1 ZA, činí 3 mil. Kč. 

Podle rozhodnutí kárné komise ČAK je závažným porušením povinnosti 

advokáta, jestliže nesplní povinnost být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou poskytováním právních služeb tím, že nezaplatí včas pojistné za pojištění 

podle rámcové pojistné smlouvy nebo za individuální pojištění, které si sám sjednal.92 

Advokát, který vykonává advokacii ve sdružení, musí být také pojištěn pro případ 

vzniku závazku k náhradě škody, k jehož splnění je podle zvláštních právních předpisů 

povinen z důvodu solidární odpovědnosti.93 U tohoto pojištění činí minimální limit 

pojistného plnění u každého účastníka sdružení 3 mil. Kč, násobený počtem ostatních 

účastníků sdružení.94 

Pojištěn musí být advokát vykonávající advokacii ve veřejné obchodní společnosti 

nebo jako komplementář komanditní společnosti pro případ vzniku závazku k náhradě 

škody, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 ZA tato společnost, a advokát je podle 

zvláštních právních předpisů povinen k jeho splnění z důvodu ručení jako její společník. 

Může se pojistit samostatně nebo být pojištěn v rámci pojištění společnosti.95 

Minimální limit pojistného plnění u advokáta, který vykonává advokacii ve veřejné 

obchodní společnosti, činí 3 mil. Kč násobený počtem společníků (u každého 

společníka). Stejně tak minimální limit pojistného plnění advokáta vykonávajícího 

advokacii jako komplementář komanditní společnosti činí 3 mil. Kč násobený počtem 

komplementářů společnosti, a to u každého z komplementářů.96 

 

                                                           
90 § 24c odst. 2 ZA 
91 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2009 Věstníku ze dne 15. září 2009, kterým se 
stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů, ve znění usnesení představenstva České 
advokátní komory č. 7/2010 Věstníku. 
92 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 23. 4. 1999 sp. zn. K 370/98 
93 § 835 odst. 2 ObčZ: Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci zavázáni společně a nerozdílně. 
94 Čl. 2 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2009 Věstníku. 
95 § 24a odst. 1 ZA 
96 Čl. 3 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2009 Věstníku. 
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Povinnost pojištění se samozřejmě vztahuje i na společnost s ručením omezeným 

a na komanditní společnost. Toto pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou 

klientovi odpovídají podle § 24 odst. 2 ZA, je předpokladem pro zápis společnosti do 

obchodního rejstříku a musí trvat od vzniku až do zrušení společnosti. 

Minimální limit pojistného plnění z pojištění společnosti činí 50 mil. Kč za každého 

společníka společnosti s ručením omezeným nebo10 mil. Kč za každého komanditistu 

komanditní společnosti. Společnost je povinna předložit ČAK stejnopis nebo úředně 

ověřenou kopii dokladu o pojištění společnosti. Pokud společnost tuto povinnost nesplní 

nebo pokud ČAK zjistí, že společnost není pojištěna, podá bez odkladu soudu návrh na 

zrušení a likvidaci společnosti.97 

 

2. Práva advokáta 

 

2.1. Právo na odm ěnu 

Právo advokáta na odměnu vyplývá z § 22 odst. 1 ZA, které stanoví, že 

advokacie se vykonává zpravidla za odměnu. Jak je z dikce tohoto ustanovení patrné, 

mohou nastat situace, za kterých advokát poskytuje své právní služby bezplatně či za 

sníženou odměnu. O této možnosti jsem se již ve své práci dříve zmínila v záležitosti 

určení advokáta ČAK při splnění podmínek stanovených ve vyhlášce Ministerstva 

spravedlnosti č. 275/2006 Sb. 

Odměna advokáta m ůže mít formu odm ěny smluvní nebo mimosmluvní – tarifní. 

Smluvní odm ěna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude 

právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení.98 Ujednání o smluvní odměně 

může být součástí smlouvy o poskytování právních služeb nebo může být odměna 

sjednána samostatně, ve formě inominátní smlouvy. Pro ujednání o smluvní odměně 

                                                           
97 § 24b ZA 
98 Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a 
náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). 
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sice není stanovena povinná písemná forma, nelze však nevidět, že tato forma v tomto 

případě bude více než praktická. Smlouvu o odměně za poskytování právních služeb lze 

uzavřít i konkludentně. To znamená, že pokud je klient advokátem ústně informován o 

finančních podmínkách jeho zastoupení a na tyto podmínky účastí u konzultace fakticky 

přistoupí, lze mít za to, že byla uzavřena dohoda o smluvní odměně. Dohodu o smluvní 

odměně lze uzavřít i po skončení zastupování.99 

Podle čl. 10 odst. 1 etického kodexu má advokát povinnost pravdivě informovat 

klienta o očekávaném rozsahu úkonů. Na jeho žádost je povinen podat úplné vysvětlení 

o výši mimosmluvní odměny v dané věci. Tak může klient porovnat mezi sebou výše 

smluvní a mimosmluvní odměny. 

Výše smluvní odměny nemůže být neomezená. Její limity stanoví etický kodex 

v čl. 10 odst. 2.  Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém 

nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Pokud jde o pojem hodnoty věci, lze ji 

interpretovat ve světle § 8 advokátního tarifu, tj. jako tarifní hodnotu věci. Složitost věci 

se týká jednak věci samé, ale také cíle, kterého chce klient dosáhnout počínáním svým 

či advokátovým.100 

V čl. 10 odst. 3 etického kodexu jsou demonstrativně uvedeny příklady 

přiměřenosti spočívající v osobách advokáta a klienta. 

Tak poměr vyjednávacích schopností a možností klienta a advokáta se vztahuje 

na skutečnost, že advokát v důsledku svých větších znalostí a zkušeností může mít 

převahu nad klientem. Právní služby se poskytují nezřídka osobám, jejichž celková 

vzdělanostní, ba někdy i mentální úroveň jim brání ve spolehlivé orientaci o poměrech 

na trhu právních služeb. V takové situaci mohou být i cizinci.101 Advokát by této převahy 

neměl při sjednávání smluvní odměny zneužívat.  

                                                           
99 Bulletin advokacie, zvláštní číslo/prosinec 2003, str. 8 – 9. 
100 HULVA, T. Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. Praha: ASPI, a. s., 2007, str. 
13. 
101 ČERMÁK, K. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky – Komentář in 
Bulletin advokacie 2000 – Zvláštní č. 1, str. 36. 



36 

 

Speciální znalosti, zkušenosti, pověst a schopnosti advokáta zajisté ovlivní výši 

advokátovy odměny. Zhodnocení těchto deviz je legitimním požadavkem advokáta. 

Výši smluvní odměny taktéž ovlivňuje povaha a doba trvání vztahů mezi 

advokátem a klientem. Lze předpokládat nižší smluvní odměnu od klienta, kterého 

advokát dlouhodobě zastupuje; obě strany již ví, co mohou od druhého očekávat a je 

zde menší pravděpodobnost nepříjemných „překvapení“. 

Pokud po převzetí časově náročného případu bude muset advokát odmítnout 

převzetí nových věcí případných jiných klientů, promítnou se tyto časové požadavky 

klienta do výše odměny advokáta. Do výše advokátovy odměny se odrazí i obtížnost a 

novost skutkových i právních problémů spojených s věcí. 

Smluvní odměnu lze sjednat těmito způsoby: 

a) Stanovením konečné ceny. Tento způsob je vhodný, pokud je předem jasný 

rozsah právní služby, např. počet úkonů a nedojde k jeho změně. 

 

b) Formou tzv. časové odměny. Zde je stanovena určitá částka za časovou 

jednotku, většinou hodinu a odměna se vypočítá součtem těchto časových 

jednotek, které se následně vynásobí cenou za jednu jednotku. Podle § 4 

advokátního tarifu, náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou 

časovou jednotku, pokud není dohodnuto jinak. Advokát má povinnost vést 

časovou specifikaci a na žádost klienta mu ji při vyúčtování odměny předložit. 

Tento způsob odměny je vhodný zejména tehdy, nepředpokládá-li se větší 

složitost věci, nicméně není předem znám rozsah a doba poskytování právní 

služby, zpravidla jde-li o jednání před státními orgány a soudy.102 

 

c) Podílem na hodnotě věci. Tento způsob odměny je možný, pokud je v souladu s 

požadavkem přiměřenosti, který je stanoven v čl. 10 odst. 5 etického kodexu. 

 

                                                           
102 JANČAROVÁ, M. Práva a povinnosti ve vztahu advokáta a klienta in Bulletin advokacie 10/2000, str. 
55 – 56. 
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d) Podílem na výsledku věci. Tzv. pactum de quota litis znamená, že advokát se 

bude podílet na částce přisouzené jeho klientovi nebo pro něho vydobyté. 

Většinou bude tento podíl vyjádřen v procentech. V USA je tato forma odměny 

naprosto běžná, naopak Etický kodex advokátů Evropské unie tuto formu 

zakazuje. Úprava obsažená v českém právním řádu je kompromisem. Je možné 

sjednání této formy odměny, je-li výše takto sjednané odměny přiměřená. Za 

přiměřenou ji nelze považovat, pokud je podíl na výsledku věci vyšší než 25%. 

Tato úprava zohledňuje majetkové a sociální poměry žadatele o poskytnutí právní 

služby. Jde o to, že nemajetný klient nemá dostatek prostředků na odměnu 

advokáta, avšak povaha sporu může jeho majetkovou situaci naprosto změnit.103 

Představme si těžce nemocnou potencionální klientku, která nemá prostředky na 

zaplacení právního zástupce ve sporu o náhradu škody za zanedbání lékařské 

péče proti nemocnici. Klient může mít teoreticky statisíce. V případě výhry sporu 

dostane advokát předem dohodnutý podíl, v případě neúspěchu sporu nedostane 

žádnou odměnu.104 

Jak uvádí Karel Čermák ve svém Komentáři k etickému kodexu, bude možno 

výsledkovou odměnu výjimečně sjednat např. při sporech o náhradu škody 

z pracovních úrazů, při sporech o výživné mezi nezletilými osobami i při jiných 

majetkových sporech, kde schopnost žadatele o právní službu uhradit odměnu je 

zcela nebo z větší části odvislá od výsledku sporu a kde by nemožnost sjednat 

výsledkovou odměnu bránila v přístupu k právu.105 

 

e) Formou tzv. paušální odměny. Používá se, pokud spolupráce mezi klientem a 

advokátem je delšího charakteru, nejedná se pouze o jeden konkrétní případ, a 

právní služby jsou poskytovány průběžně po celé dohodnuté časové období.106 

                                                           
103 MACKOVÁ, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 140. 
104 Viz KRSKOVÁ, A. Etické desatero začínajúceho advokáta (Vademecum profesijnej etiky). Bratislava: 
Iura edition, 2008, str. 142. 
105 ČERMÁK, K. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky – Komentář in 
Bulletin advokacie 2000 – Zvláštní č. 1, str. 38. 
106 JANČAROVÁ, M. Práva a povinnosti ve vztahu advokáta a klienta in Bulletin advokacie 10/2000, str. 
56. 
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Čl. 10 odst. 6 etického kodexu zakazuje advokátovi uzavřít s klientem smlouvu, 

kterou by se klient advokátovi zavázal k plnění za podmínek pro sebe nevhodných. 

Umožňuje však jednu výjimku z tohoto zákazu v případě, že měl klient přiměřenou 

možnost poradit se o smlouvě s jiným nezávislým advokátem a smlouva byla uzavřena 

písemně. 

 

Pokud nedojde k uzavření smlouvy o odměně za poskytování právních služeb, 

bude určena advokátova odměna podle ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní 

odměně. 

Pro určení výše mimosmluvní odm ěny  jsou klíčové tyto tři pojmy: 

a) úkon právní služby, 

b) tarifní hodnota a 

c) sazba mimosmluvní odměny. 

V ustanovení § 11 advokátního tarifu jsou demonstrativně uvedeny příklady 

právních úkonů činěné advokátem v rámci jeho právní služby, za které advokátovi náleží 

mimosmluvní odměna. Jsou to např. převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby, 

porada s klientem, písemné podání soudu nebo jinému orgánu, sepsání právního 

rozboru věci a další. Na právní úkony zde neuvedené náleží odměna jako za úkony jim 

povahou a účelem nejbližší.  

 

Nyní již víme, co se pokládá za úkon právní služby. Jak ovšem zjistit hodnotu 

takového úkonu? K tomu nám poslouží tzv. tarifní hodnota, za kterou se podle § 8 odst. 

1 advokátního tarifu považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a 

jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služby týká. 

V dalších odstavcích tohoto paragrafu stanovuje advokátní tarif tarifní hodnotu 

v situacích, kdy je předmětem právní služby opětující se plnění, ze zákona dochází ke 
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spojení dvou nebo více věcí ke společnému projednání, při výkonu rozhodnutí nebo 

exekuci pro opětující se plnění, ve věcech zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví, ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů a 

v dědických věcech. 

Pokud nelze hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích, je pro tyto případy 

vymezena tarifní hodnota v § 9 advokátního tarifu, která činí 5000 Kč. Toto ustanovení 

určuje další tarifní hodnoty podle zde uvedených speciálních případů, např. ve věcech 

péče o nezletilé, zřízení nebo zrušení věcného břemene a dalších práv a povinností z 

věcných břemen, ústavních stížností a jiných. V § 10 advokátního tarifu je stanovena 

tarifní hodnota při zastupování ve správním řízení a při obhajobě v trestním řízení. 

 

Nakonec cenu za jeden právní úkon, tedy sazbu mimosmluvní odměny za jeden 

právní úkon stanoví § 7 advokátního tarifu takto: 

Tarifní hodnota Sazba mimosmluvní odm ěny 

do 500 Kč  300 Kč 

přes 500 Kč do 1 000 Kč 500 Kč 

přes 1 000 Kč do 5 000 Kč 1 000 Kč 

přes 5 000 Kč do 10 000 Kč 1 500 Kč 

přes 10 000 Kč do 200 000 Kč 1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 

1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 

000 Kč 

přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč 9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 

10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 

000 Kč 

přes 10 000 000 Kč 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 

100 000 Kč, o které hodnota převyšuje  

10 000 000 Kč 
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Konečnou cenu mimosmluvní odměny dostaneme, když počet úkonů právní služby 

vynásobíme sazbou mimosmluvní odměny. 

 

 Advokát může mimosmluvní odměnu snížit až o polovinu nebo ji podle § 12 odst. 

1 AT zvýšit až na trojnásobek, jde-li o úkony mimořádně obtížné, zejména u úkonů 

právní služby časově náročných nebo je-li k nim třeba použití cizího práva nebo cizího 

jazyka. Za úkon “časově náročný“ lze považovat takový úkon, který bude vykonáván 

mimo stanovenou pracovní dobu advokátní kanceláře, tedy zpravidla v pozdních 

večerních a nočních hodinách, jakož i o sobotách, nedělích a svátcích. Trvání 

samotného úkonu může mít při posuzování, zda jde o takový úkon, význam jen u těch 

úkonů, kde časové hledisko není pro výpočet odměny a náhrady již zohledněno.107 

 Dalším právním předpisem, vztahujícím se k odměňování advokátů, je vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., tzv. vyhláška o paušální odm ěně.108 Tato 

vyhláška upravuje způsob náhrady odměny zastupování advokátem v občanském 

soudním řízení. Odměna za zastupování, je-li zástupcem advokát, patří k nákladům 

řízení.109 Pokud bude účastníku řízení zastoupeného advokátem přiznána náhrada 

nákladu řízení, bude v této částce obsažena i náhrada odměny za zastupování 

advokátem. K aplikaci této vyhlášky odkazuje § 151 odst. 2 OSŘ, podle kterého při 

rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny za zastupování 

advokátem nebo notářem v rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštním právním 

předpisem podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním 

právním předpisem. 

 

                                                           
107 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. 1. 2001, č. j. 1 To 2/2001. 
108 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví 
paušální výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě 
nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 
Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). 
109 § 137 odst. 2 OSŘ 
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 Paušální odměna podle této vyhlášky je stanovena za řízení v jednom stupni. 

Sazby odměn pak vycházejí z peněžité částky nebo z ceny jiného penězi ocenitelného 

plnění, které jsou předmětem řízení, anebo podle druhu projednávané věci110, které jsou 

ve vyhlášce dále specifikovány. 

 Přijetím vyhlášky o paušální odměně mělo dojít k zjednodušení stanovení výše 

odměny advokáta při rozhodování o náhradě nákladů občanského soudního řízení a 

k zamezení bezdůvodného navyšování počtu právních úkonů v řízení, a tím pádem 

k omezení průtahů v řízení. S přijetím této vyhlášky v rámci tzv. velké novely OSŘ 

(zákon č. 30/2000 Sb.) však nedošlo ke změně advokátního tarifu, a tak podle 

advokátního tarifu se výše mimosmluvní odměny stanoví podle počtu úkonů právní 

služby, zatímco podle vyhlášky o paušální odměně se výše odměny stanoví paušálně, 

za řízení v jednom stupni, bez ohledu na počet úkonů právní služby.111 

Dochází tedy k situaci, kdy pro vztah mezi advokátem a klientem se výše odměny 

advokáta řídí podle smluvní odměny nebo advokátního tarifu v případě mimosmluvní 

odměny, avšak pro účely rozhodování o nákladech občanského soudního řízení - právě 

a pouze pro tento účel – (tzn. pro určení výše jedné složky nároku na náhradu nákladů 

občanského soudního řízení advokátem zastoupeného účastníka vůči jeho protistraně) 

112 se pro stanovení výše odměny advokáta použije vyhláška o paušální odměně. 

 V ustanovení § 151 odst. 2 OSŘ je dána možnost při určování výše odměny za 

zastupování advokátem v rámci rozhodování o náhradě nákladů řízení postupovat podle 

advokátního tarifu, pokud se jedná o přiznání náhrady nákladů řízení podle §147 OSŘ, 

tedy tzv. zaviněných nákladů nebo odůvodňují-li to okolnosti případu.113 Zde se může 

jednat o případ, kdy počet úkonů v jednom řízení bude výrazně vyšší či nižší než šest, 

                                                           
110 § 2 odst. 1 VPO 
111 Předpisy o odměňování advokátů – Komentář. Členové Sekce pro advokátní tarif ČAK pod vedením 
JUDr. Vladimíra Papeže, JUDr. Daniely Kovářové a JUDr. Romana Premuse. Praha: Česká advokátní 
komora, 2006, str. 79 – 80. 
112 Tamtéž, str. 80. 
113 Není správný názor, že jedinou zákonnou možností soudu je stanovit výši odměny za zastupování 
podle VPO. Ustanovení § 151 odst. 2 OSŘ umožňuje obecným soudům výjimečně výši této odměny 
stanovit podle právního předpisu o mimosmluvní odměně (AT), a to tehdy, odůvodňují-li to okolnosti 
případu. Nález ÚS ČR ze dne 5. 8. 2002, sp. zn. IV. ÚS 303/02. 
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protože pokud si vypočteme odměnu advokáta dle vyhlášky o paušální odměně, 

dojdeme k závěru, že ve vyhlášce obsažený paušál pokrývá cca šest právních úkonů 

dle advokátního tarifu.114 

  

Kromě odměny náleží advokátovi dále náhrada hotových výdaj ů účelně 

vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby. Mezi tyto výdaje podle § 13 

odst. 1 advokátního tarifu patří zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, 

poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, 

opisy a fotokopie.  

Vyúčtování hotových výdajů advokáta může mít podobu předem dohodnuté tzv. 

paušální částky, která obsáhne náhradu všech nebo některých hotových výdajů. Pokud 

se klient s advokátem na tomto způsobu náhrady hotových výdajů dohodnou, nemůže 

klient při vyúčtování požadovat specifikaci hotových výdajů a advokát nemůže 

požadovat náhradu těch hotových výdajů, o které byla paušální částka překročena.115 

Jako tzv. režijní paušál116 upravuje § 13 odst. 3 advokátního tarifu částku 300 Kč 

na jeden úkon právní služby jako způsob náhrady výdajů na vnitrostátní poštovné, 

místní hovorné a přepravné, pokud se advokát s klientem nedohodnou na jiné paušální 

částce. 

Dále náleží advokátovi náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytnutím 

právní služby. A to v případě poskytnutí právní služby mimo místo sídla či bydliště 

advokáta – za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět nebo pokud byl čas 

promeškán v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, 

                                                           
114 HULVA, T. Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. Praha: ASPI, a. s., 2007, str. 
28 - 29. 
115 § 13 odst. 2 AT 
116 HULVA, T. Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. Praha: ASPI, a. s., 2007, str. 
36. 
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jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.117 Náhrada za každou započatou půlhodinu 

činí 100 Kč. 

Podle § 14 odst. 2 advokátního tarifu náleží advokátovi náhrada za promeškaný 

čas ve výši jedné poloviny mimosmluvní odměny za účast při jednání, které bylo 

odročeno bez projednání věci, a za dostavení se k jednání, které se nekonalo, aniž byl o 

tom advokát včas předem vyrozuměn a ve výši jedné čtvrtiny mimosmluvní odměny 

pokud bylo jednání odročeno nebo se vůbec nekonalo z důvodů spočívajících na straně 

klienta advokáta a byly-li tyto důvody advokátovi známy nejméně dva dny před 

termínem jednání. V těchto případech se náhrada nestanoví podle skutečně 

promeškaného času, ale podle sazby mimosmluvní odměny za daný právní úkon. 

Advokát může od klienta požadovat přiměřenou zálohu . Toto právo advokáta, 

obsažené v § 22 odst. 1 ZA, je konkretizováno čl. 10 odst. 8 etického kodexu tak, že 

přiměřenost zálohy zahrnuje střízlivý odhad celkové odměny a očekávané hotové 

výdaje. Podmínka přiměřenosti zálohy má zabránit, aby advokát nevyužíval klienta jako 

zdroj levného úvěru.118 Pokud se tedy v průběhu poskytování právní služby 

předpokládají nízké či téměř žádné náklady nebo jde o jednorázovou právní službu 

poskytnutou v relativně krátké době, nejeví se zde požadavek zálohy důvodným.119 

 

2.2. Substitu ční oprávn ění 

Advokát se podle ustanovení § 26 ZA může dát v rámci svého pov ěření 

zastoupit jiným advokátem . Advokát může odmítnout substituci převzít. Zde vidíme 

paralelu s § 18 odst. 1 ZA, která umožňuje advokátovi odmítnout poskytnutí právních 

služeb. Odmítnutí převzetí substituce musí advokát sdělit bez zbytečného odkladu a je 

povinen provést opatření, která nesnesou odkladu a jsou nezbytná k odvrácení 

                                                           
117 § 14 odst. 1 AT 
118 ČERMÁK, K. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky – Komentář in 
Bulletin advokacie 2000 – Zvláštní č. 1, str. 38. 
119 JANČAROVÁ, M. Práva a povinnosti ve vztahu advokáta a klienta in Bulletin advokacie 10/2000, str. 
59. 
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nepříznivých následků pro substituenta anebo jeho klienta.120 I zde můžeme spatřovat 

analogii k čl. 8 odst. 1 Etického kodexu, upravující situaci po odmítnutí poskytnutí 

právních služeb. Povinnosti, které vznikají po odmítnutí převzetí substituce, jsou širší 

než ve čl. 8 odst1., protože nepříznivé následky podle čl. 13 odst. 2 jsou širší pojem než 

závažná újma podle pravidla čl. 8 odst. 1. Podle pravidla čl. 13 odst. 2 se navíc 

poskytuje ochrana nejen klientovi, nýbrž i dožadujícímu advokátovi, a to v širokém 

rozsahu již zmíněných jakýchkoliv nepříznivých následků pro jednoho nebo druhého z 

nich. V tomto chápání může být nepříznivým následkem pro dožadujícího advokáta 

třeba i ztráta důvěry jeho klienta nebo zkrácení jeho smluvního honoráře; pro klienta 

může být nepříznivým následkem i to, že zbytečně cestoval nebo nemohl splnit včas 

nějaký svůj závazek, podmíněný žádaným výkonem dožádaného advokáta.121 

Advokát může pro jednotlivé úkony právní pomoci ustanovit svým zástupcem i 

advokátního koncipienta nebo jiného svého zaměstnance, pokud zvláštní předpisy 

nestanoví jinak. Mohou to být jen takové úkony právní pomoci, u nichž lze vzhledem 

k znalostem, osobním vlastnostem a dosavadní praxi, jakož i vzhledem k povaze věci 

předpokládat, že je advokátní koncipient nebo jiný zaměstnanec advokáta provede 

s potřebnou odbornou péčí a v souladu s právy a povinnostmi, které pro advokáta 

vyplývají ze zákona a stavovských předpisů. O tom je povinen advokát advokátního 

koncipienta nebo jiného svého zaměstnance poučit.122 Při takovémto ustanovení 

koncipienta musí advokát dbát svých povinností, které souvisí s výchovou právních 

koncipientů, především řádné přípravy koncipienta na povolání advokáta.123 

 

Občanský soudní řád v § 25 odst. 2 stanoví, že advokát jako zástupce účastníka 

řízení se může dát v řízení zastoupit i advokátním koncipientem nebo svým 

                                                           
120 Čl. 13 odst. 2 Etického kodexu. 
121 ČERMÁK, K. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky – Komentář in 
Bulletin advokacie 2000 – Zvláštní č. 1, str. 44 – 45. 
122 Čl. 2 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku ze dne 8. prosince 1998, 
kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných 
zaměstnanců advokáta. 
123 Viz Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních 
koncipientů a dalším vzdělávání advokátů. 
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zaměstnancem jako dalším zástupcem, pokud nejde o případy povinného zastoupení 

advokátem.124 Advokát může ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem: 

a) v řízení před okresním soudem nejdříve po třech měsících právní praxe, 

b) v řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně i soudem 

odvolacím nejdříve po jednom roce právní praxe, 

c) v řízení před vrchním soudem jako soudem odvolacím nejdříve po jednom 

roce právní praxe.125 

Tzv. substitut vystupuje v občanském soudním řízení též jako zástupce 

účastníka, má stejný rozsah procesní práv a povinností jako advokát, kterého zastupuje 

a z jeho procesních úkonů vznikají procesní práva a povinnosti přímo účastníku. Vztah 

mezi advokátem a substitutem je vnitřním vztahem mezi nimi, odpovědnost vůči 

zastoupenému účastníku má stále advokát a nikoliv substitut.126 

 

Podle § 35 odst. 1 TŘ může být obhájcem v trestním řízení jen advokát. Obhájce 

se může dát zastoupit advokátním koncipientem pro jednotlivé úkony trestního řízení, 

vyjma řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem 

a Nejvyšším soudem. Advokát je oprávněn ustanovit advokátního koncipienta svým 

zástupcem: 

a) v přípravném řízení a řízení před okresním soudem nejdříve po třech měsících 

právní praxe, 

b) v řízení před krajským soudem jako soudem odvolacím nejdříve po jednom 

roce právní praxe. V tomto případě může být koncipient zástupcem advokáta 

v řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, pokud v trestním 

                                                           
124 Viz § 241 OSŘ 
125 Čl. 4 Usnesení představenstva české advokátní komory č. 6/1998 Věstníku ze dne 8. prosince 1998. 
126 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1307/2007 ze dne 9. 7. 2008. 
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řízení zastupuje poškozeného; to platí i pro případné navazující řízení o 

odvolání v dané věci.127 

 

V roce 2004 proběhla v Bulletinu advokacie diskuze k otázce, zda může 

ustanovený obhájce pověřit advokátního koncipienta nejen jednotlivými úkony obhajoby, 

ale i celou obhajobou. ČAK prostřednictvím svého tajemníka zaujala stanovisko, že to 

možné je.128 Já se však ztotožňuji s názorem, že advokátní koncipient může být 

substitutem advokáta pouze pro jednotlivé úkony, tak jak to uvádí § 26 odst. 2 ZA a § 35 

odst. 1 TŘ. Nemůžeme brát obhajobu jako prostý souhrn sestávající se z jednotlivých 

úkonů, které mají vlastní obsah a účel. Obhajobu ve smyslu procesním je třeba pojímat 

jako účelný postup obhájce, skládající se z jednotlivých úkonů, které však v souhrnu 

musí tvořit propojený celek, směřující k určitému výsledku, a to obecně k dosažení co 

nejpříznivějšího výsledku řízení pro obviněného.129 

Ve správním řízení je advokát oprávněn ustanovit advokátního koncipienta svým 

zástupcem: 

a) v řízení před správními orgány prvního stupně nejdříve po třech měsících 

právní praxe 

b) v řízení před správními orgány druhého stupně nejdříve po šesti měsících 

právní praxe 

Advokát nesmí ustanovit koncipienta svým zástupcem ve správním řízení před 

ústředními orgány státní správy, včetně řízení o opravných prostředích podaných proti 

rozhodnutím těchto orgánů.130 

Konečně v § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu se stanovuje, že 

zástupce účastníka podle § 29 a § 30 není oprávněn se dát v řízení před Ústavním 

soudem zastoupit advokátním koncipientem.131 

                                                           
127 Čl. 6 Usnesení představenstva české advokátní komory č. 6/1998 Věstníku. 
128 Srov. KRYM, L., tajemník ČAK. Odpověď na dotaz in Bulletin advokacie 5/2004, str. 71 – 72. 
129 VYDRA, J. Diskuze in Bulletin advokacie 10/2004, str. 44. 
130 Čl. 7 Usnesení představenstva české advokátní komory č. 6/1998 Věstníku. 
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Advokát nesmí ustanovit advokátního koncipienta jako svého zástupce v řízení 

před vrchním soudem (s výjimkou čl. 4 odst. 3), v řízení před Nejvyšším soudem a 

v řízení před Nejvyšším správním soudem.132 

Všechna tato omezení podle Usnesení představenstva ČAK č. 6/1998 Věstníku 

se nepoužijí, pokud je advokátní koncipient ustanoven zástupcem advokáta za účelem 

nahlížení do spisu, pořizování výpisů nebo opisů ze spisu, obstarání výpisů a opisů 

z veřejných seznamů (rejstříků) a k provedení jiných drobných úkonů. 

 

2.3. Právo vypov ědět smlouvu o poskytování právních služeb 

 

Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, pokud 

dojde k narušení nezbytné d ůvěry mezi ním a klientem . Důvěra je subjektivní 

psychickou kategorií, vyjadřující vnitřní psychický vztah určité fyzické osoby, o němž je 

schopna relativně přesně referovat pouze tato osoba sama. Protože takto úzce 

pojímaná kategorie důvěry by v praxi nalezla stěží uplatnění vzhledem k obtížné 

objektivní přezkoumatelnosti vnitřního rozpoložení konkrétní osoby, je třeba důvěru 

vnímat šířeji, a to i v rovině objektivní, tj. zda reálně existují okolnosti, které by mohly 

vést k legitimnímu závěru o narušení důvěry mezi advokátem a jeho klientem.133 

Stejné právo má advokát, neposkytuje-li klient pot řebnou sou činnost . Jako 

příklad neposkytnutí potřebné součinnosti uvádím rozhodnutí kárné komise ČAK, která 

konstatuje, že advokát je oprávněn vypovědět klientovi plnou moc, jestliže mu klient 

neposkytne dostatečné podklady pro uplatnění právních nároků.134 

                                                                                                                                                                                            
131§ 29 ZÚS: Účastník nebo vedlejší účastník se může dát v řízení před Ústavním soudem zastupovat 
pouze advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. V téže věci může mít jen jednoho zástupce. 
   § 30 odst. 1 ZÚS: Fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před 
Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. 
132 Čl. 8 odst. 1 Usnesení představenstva české advokátní komory č. 6/1998 Věstníku. 
133 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. března 2009 sp. zn. 7 Azs 11/2009. 
134 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 20. 11. 1998 sp. zn. K 136/98. 
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Advokát může smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, pokud klient 

přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo 

stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto 

pokynů.135 

Advokát je podle ustanovení § 20 odst. 3 ZA oprávněn smlouvu o poskytování 

právních služeb vypovědět také tehdy, nesložil-li klient p řiměřenou zálohu na 

odm ěnu , ačkoliv o to byl advokátem požádán. 

Advokát je povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování 

právních služeb na základě výpovědi zanikla, činit veškeré neodkladné úkony, aby 

nedošlo k újmě na klientových právech nebo oprávněných zájmech. To neplatí, pokud 

se klient s advokátem dohodl jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření anebo klient 

advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.136 

 

 

3. Práva a povinnosti klienta 

 

Ačkoliv v žádném právním předpisu nenalezneme výslovný výčet práv a povinností 

klienta tak, jak je tomu v případě práv a povinností advokáta, neznamená to, že by klient 

ve vztahu mezi ním a advokátem žádná práva a povinnosti neměl. Jelikož je právní 

vztah mezi advokátem a klientem vztahem synallagmatickým, odpovídají práva klienta 

povinnostem advokáta a naopak. 

Klient má právo udílet pokyny a požadovat jejich spln ění, pokud tyto pokyny 

nejsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem. 

                                                           
135 § 20 odst. 2 ZA 
136 § 20 odst. 6 ZA 
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Dále má právo na zachování ml čenlivosti o všem , co advokátovi sdělil v souvislosti 

s poskytováním právních služeb. Tohoto práva se může vzdát, pokud advokáta 

mlčenlivosti zprostí. Po jeho smrti či zániku může takto učinit jeho právní nástupce. 

Dalším právem klienta je právo na informace od advokáta  ohledně postupu ve 

věci, právo na podání vysvětlení a předání dokladů potřebných pro uvážení dalších 

kroků ve věci. 

Zároveň má však klient povinnost poskytovat pot řebnou sou činnost  a v jejím 

rámci poskytovat advokátovi informace, jejichž pravdivost nebo úplnost není advokát 

bez souhlasu klienta oprávněn ověřovat.137 

Klient má povinnost zaplatit advokátovi odm ěnu  ve výši, kterou si mezi sebou 

sjednali či způsobem, který určili nebo ve výši stanovenou podle vyhlášky o advokátním 

tarifu. Dále má povinnost zaplatit náhradu hotových výdajů, náhradu za promeškaný čas 

a povinnost složit přiměřenou zálohu. 

Pokud byla sjednána odměna ve formě tzv. časové odměny, má klient právo požádat 

advokáta o předložení časové specifikace poskytnutých právních služeb při vyúčtování 

odměny. V případě, že advokát provedl odhad celkové výše časové odměny, tento 

odhad podstatně překročil a předem na to klienta písemně neupozornil, má klient právo 

odmítnout zaplatit tu část odměny, o kterou byl původní odhad její výše překročen.138 

Klient je oprávněn po advokátovi požadovat náhradu škody  advokátem 

způsobenou v souvislosti s poskytováním právních služeb a má právo i bez udání 

důvodu kdykoliv vypov ědět smlouvu  o poskytování právní pomoci.139 

 

 

 

                                                           
137 Čl. 6 odst. 3 etického kodexu 
138 § 4 AT 
139 § 20 odst. 4 ZA 



50 

 

 

IV.  Zánik vztahu advokát - klient 

 

Nejobvyklejším způsobem ukončení právního vztahu mezi advokátem a klientem je 

spln ěním úkolu , tedy poskytnutím té konkrétní právní služby, na kterou byla smlouva o 

poskytnutí právních služeb sjednána. Půjde tak např. o sepsání listiny, poskytnutí právní 

porady, skončení řízení před soudy či jinými orgány aj. 

 

Další možností zániku vztahu mezi advokátem a klientem je vypov ězením smlouvy  

o poskytování právních služeb. Vypovědět smlouvu může advokát i klient. 

V případě vypovězení smlouvy advokátem stanoví zákon o advokacii taxativně 

důvody, pro které advokát může, resp. musí smlouvu o poskytování právních služeb 

vypovědět. Z těchto důvodů je advokát oprávněn, resp. povinen požádat o zrušení 

ustanovení nebo požádat Českou advokátní komoru o určení jiného advokáta. 

Jak jsem již uvedla výše, je advokát povinen smlouvu vypovědět, pokud v průběhu 

poskytování právních služeb dodatečně zjistí140, že: 

a) v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy 

jsou  

v rozporu se zájmy jeho klienta, 

b) osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy klienta, poskytl již  

v téže věci nebo věci související právní služby advokát, s nímž vykonává 

advokacii společně, nebo v případě zaměstnaného advokáta advokát, který je 

jeho zaměstnavatelem, anebo advokát, který je zaměstnancem stejného 

zaměstnavatele, 

                                                           
140 § 20 odst. 1 ZA 
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c) by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla 

současného klienta neoprávněně zvýhodnit, 

d) projednání věci se zúčastnil advokát nebo osoba advokátovi blízká, 

e) zájmy klienta jsou v rozporu se zájmy advokáta nebo osoby advokátovi blízké. 

 

Advokát je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb141: 

a) pokud dojde k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem, 

b) pokud klient neposkytuje potřebnou součinnost, 

c) pokud klient trvá na tom, aby advokát postupoval podle jeho pokynů i přes 

advokátovo poučení, že jsou tyto pokyny v rozporu s právním nebo stavovským 

předpisem, 

d) pokud klient nesložil přiměřenou zálohu za poskytování právních služeb, ačkoliv 

byl o to advokátem požádán. 

Zákon o advokacii umožňuje sjednat výpovědní dobu, která nesmí být delší než tři 

měsíce, pro případ výpovědi advokáta z důvodu narušení nezbytné důvěry mezi ním a 

klientem a neposkytuje-li klient potřebnou součinnost. Pro ostatní výpovědní důvody 

zákon sjednání výpovědní doby neumožňuje. 

Klient může smlouvu o poskytování právních služeb vypov ědět kdykoliv a bez 

udání d ůvodu. 142 Nejčastějším důvodem pro tento postup bude klientova 

nespokojenost s úrovní či průběhem poskytování právních služeb advokátem. 

Po zániku smlouvy o poskytování právních služeb na základě výpovědi je advokát po 

dobu 15 dnů povinen činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých 

                                                           
141 § 20 odst. 2, 3 ZA 
142 § 20 odst. 4 ZA 



52 

 

právech nebo oprávněných zájmech újmu, pokud se advokát s klientem nedohodnou 

jinak.143 

 

Po skončení právního vztahu je advokát povinen klientovi nebo jeho zástupci vydat 

všechny pro věc významné písemnosti, které mu klient svěřil nebo které z projednávání 

věci vznikly.144 Tato povinnost vzniká advokátovi na základě žádosti klienta a pro tuto 

žádost nejsou stanoveny žádné formální náležitosti. Těmito písemnostmi není možno 

zajistit závazek klienta zaplatit advokátovi odměnu a advokát je tak povinen tyto 

písemnosti vydat, i pokud mu klient požadovanou odměnu nezaplatil.  

Advokát je také povinen předat peníze a jiné hodnoty, které klient svěřil advokátovi 

ke stanovenému účelu. Podle čl. 9 odst. 2 etického kodexu je nesmí použít jinak než ke 

stanovenému účelu, kterým může být např. úschova.145 

 

K zániku právního vztahu mezi advokátem a klientem dochází také smrtí  – a to jak 

advokáta, tak klienta. V případě smrti advokáta vykonávajícího advokacii samostatně 

může Česká advokátní komora určit jeho nástupce, jestliže to vyžaduje ochrana práv a 

oprávněných zájmů jeho klientů. 146 

 

 

 

 

                                                           
143 § 20 odst. 6 ZA 
144 Čl. 9 odst. 4 etického kodexu 
145 JANČAROVÁ, M. Práva a povinnosti ve vztahu advokáta a klienta in Bulletin advokacie 10/2000, str. 
53. 
146 Stanovisko představenstva České advokátní komory k problematice klientských spisů vedených 
advokátem, který zemřel – schváleno představenstvem ČAK dne 12. září 2006, www.cak.cz 
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V. Závěr 

 

Problematika vztahu advokáta a klienta je jistě velmi obsáhlé téma, kdy by bylo 

možné podrobně rozebírat jednotlivá práva a povinnosti advokáta i klienta. Cílem této 

práce však bylo tato práva a povinnosti sumarizovat, tzn. uvést jejich přehled a nastínit 

nejčastější případy jejich porušování. 

Uvedená práva a povinnosti advokáta (i klienta) jsou obsažena jednak v zákoně o 

advokacii a jednak ve stavovských předpisech ČAK. 

Domnívám se však, že tyto právní předpisy určují hranice právních povinností, ale 

advokát by ve vztahu ke klientovi měl dodržovat i morální pravidla tak, aby byl 

skutečným ochráncem svého klienta. To, že advokát zná právo a umí jej uplatnit, klient 

předpokládá, nicméně pocit důvěry klienta k advokátovi je založen i na “neprávních“ 

projevech advokáta, jako je např. ochota, empatie, vstřícnost a zásadovost. 

Klient by měl mít pocit, že advokát se jeho „případu“ věnuje s plným nasazením, 

snaží se uplatnit při ochraně a vymáhání jeho práv všechny dostupné postupy a 

znalosti.  

Stálo by za úvahu, zda by nebylo vhodné začlenit do advokátních zkoušek i 

psychologické testy, které by prověřily vhodnost toho kterého advokátního koncipienta 

k výkonu advokacie, obdobně, jak je tomu u justičních čekatelů.  

Jsem toho názoru, že ne každý, byť i velmi úspěšný absolvent právnické fakulty, má 

předpoklady pro úspěšný výkon povolání advokáta. 

 

Při zpracování této diplomové práce jsem vycházela ze stavu předpisů k 6. 4. 2011. 
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Seznam zkratek: 

 

 

AT vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách 

advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb 

(advokátní tarif), v platném znění 

ČAK   Česká advokátní komora 

Etický kodex Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997, 

kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže 

advokátů České republiky, v platném znění 

ObčZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

OSŘ zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění 

TŘ zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění 

TZ zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění 

VPO vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se 

stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka 

advokátem nebo notáře při rozhodování o náhradě nákladů 

v občanském soudním řízení, v platném znění 

ZA zák. č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, v platném znění 

ZLV zák. č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění 

ZÚS zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění 
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