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Úvod 
 

 

Společenské vztahy jsou v dnešní době komplikované a provázané, chování 

jednoho člověka ovlivňuje životy a chování dalších, a to ať už pozitivně či negativně. 

Z toho důvodu moderní společnost potřebuje systém pravidel - tj. právo, dle kterého by 

se členové dnešní společnosti měli chovat. Tento požadavek je zakotven již v Ústavě 

České republiky, kde je v preambuli kladen důraz mimo jiné na principy právního státu, 

mezi které lze zařadit: např. vázanost státu právem, dělbu moci či suverenitu obyvatel 

státu. 

Vzhledem k již zmíněné komplikovanosti vztahů mezi lidmi je i právní řád 

složitý a pro většinu lidí ne zcela přehledný. O tom svědčí i skutečnost, že ani odborníci 

s právnickým vzděláním nejsou schopni obsáhnout právní řád jako celek a povětšinou 

se v praxi specializují pouze na určitý obor práva.  

Vzhledem ke způsobu fungování současné společnosti, se v průběhu života 

téměř každý člověk dostane do situace, kdy se setká s právními normami, ale ne vždy 

jim je schopen vlastními silami plně porozumět. Mezi časté situace, ve kterých je třeba 

určitých právních znalostí, lze zařadit vyřízení dědictví, prodej zděděné nemovitosti, 

rozvod manželství i navazující majetkové vyrovnání atd. V těchto případech se lidé 

obrací s žádostí o právní pomoc především na advokáty. Téma mé práce je analýza 

vztahu mezi klientem a advokátem. 

Diplomová práce se v první části - tj. kapitole 1 až 4 zabývá obecně vztahem 

mezi advokátem a klientem - včetně jeho vzniku, zániku a obsahu, nechybí ani stručný 

nástin historie či stručné definice základních pojmů. Všechny výše zmíněné kapitoly 

jsou pojaty, tak aby podaly stručný a celistvý obraz o vzájemných právech a 

povinnostech advokáta a klienta. 

Druhá část práce je oproti kapitolám první části rozsáhlá a zaměřena na jednu 

z nejdůležitějších advokátových povinností, tj. na povinnost mlčenlivosti a to včetně 

možností prolomení této povinnosti. 

Toto téma jsem si zvolila z několika důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že 
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bych se po ukončení studia chtěla advokacii aktivně věnovat. Druhý důvod se vztahuje 

přímo k povinnosti mlčelivosti, vzhledem k mé přirozené zvědavosti a sdílnosti, jsem 

chtěla zjistit šířku této povinnosti, tj. které informace a v jakém rozsahu podléhají této 

povinnosti a jaké důsledky má potencionální porušení této povinnosti. To je jedním z 

důvodů, proč tato práce obsahuje několik odkazů na kárná rozhodnutí. Kromě 

teoretických poznatků tak bylo zohledněno i fungování právní úpravy advokacie 

v praxi. 

  



7 
 

ČÁST A 

 

1 Advokacie 

 

1.1 Pojem advokacie, advokát, klient 

 

Jelikož se tato práce zabývá advokacií a vztahem klienta a advokáta, je třeba se 

na začátku pokusit alespoň stručně charakterizovat tyto základní pojmy. 

 

Advokacie, právní služby, výkon advokacie 

 

Pojem advokacie, vykládá právnický slovník následovně: „výkon podnikatelské 

činnosti spočívající v poskytování právní pomoci advokátem, a to soustavně a za 

úplatu.“1 Ale zákon o advokacii (dále jen „ZoA“) používá nikoliv pojem právní pomoci, 

ale pojem právních služeb, jelikož je to širší. Právní služby jsou taxativně vyčteny v § 1 

odst. 2 ZoA. Jsou zde uvedeny následující činnosti: 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 a činnost opatrovníka pro 

řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu, je-li vykonávána advokátem. 

V komentáři ZoA2 se dále řeší vztah pojmu výkon advokacie a poskytování právních 

služeb. Pojem výkon advokacie je širší, jelikož advokát je vázán předpisy o výkonu 

advokacie, včetně etických předpisů, i po skončení poskytování právních služeb a i 

mimo poskytování právních služeb.3 Problematikou etických předpisů se tato práce 

bude zabývat podrobněji níže.  

 

 

 

                                                 
1HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2009 
2 SVEJKOVSKÝ, J., VYCHOPEŇ, M., a kol. Zákon o advokacii. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2012 
3 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2004, čj. 5 As 34/2003-47, č. 350/2004 Sb. NSS 
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Advokát  

 

V ZoA je v § 4 uvedena čistě formální definice advokáta, jenž zní: „Advokátem 

je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou“.Tato 

definice pojem „advokát“ příliš nevysvětluje, proto je nutná bližší specifikace. 

Podmínky pro zapsání do seznamu advokátů jsou uvedeny hned v § 5 odst. 1 ZoA, tyto 

podmínky musí být splněny kumulativně, takže advokátem je především: „osoba 

bezúhonná, plně způsobilá k právním úkonům, která získala vysokoškolské vzdělání v 

rámci magisterského studijního programu v oblasti práva, která vykonávala alespoň tři 

roky praxi advokátního koncipienta a složila advokátní zkoušku a zapsána 

v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.“4 Dále jsou tu uvedeny další 

spíše formální podmínky či podmínky technického charakteru jako např. složení slibu, 

uhrazení poplatku České advokátní komoře (dále jen „ČAK“). Na okraj je potřeba 

zmínit, že existují tři typy advokátů, a to tuzemští, evropští a zahraniční. 

 

Klient 

 

Tento pojem české právo nedefinuje. Klientem může být kdokoli, kdo má 

právní subjektivitu, tudíž fyzická osoba, právnická osoba a samozřejmě i stát. Klient je 

tedy osoba, které jsou poskytovány právní služby na základě právního vztahu mezi ní a 

advokátem. Za klienta lze považovat každého, komu byly poskytnuty právní služby, bez 

ohledu na to, jestli si o právní službu osoba sama požádala nebo jí služba byla zajištěna 

(např. zvolení obhájce osobou blízkou).  

 

 

1.2 Historie advokacie 

 

Za jeden z důvodů vzniku advokacie lze považovat složitost právního řádu a 

s tím spojenou neschopnost laiků orientovat se v něm pouze pomocí vlastních znalostí a 

                                                 
4 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., vydání, Praha: C.H. Beck, 2009 
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proto začali být vyhledáváni lidé, kteří se právem zabývali výlučně. 

 

Antický Řím 

 

Advokacie v antickém Římě nebyla plně totožná s moderní advokacií. Ale 

nelze tuto etapu dějiny vynechat a to především z důvodu recepce a vlivu římského 

práva na právní řády Evropy.  

Právnická činnost se v antickém Římě dala dělit na tři činnosti, a to na 

respondere, cavere a agere. Respondere v překladu znamená odpovídat a zahrnovalo 

poradenství v interpretaci právních ustanovení či vydání odborného stanoviska ke 

sporné právní otázce. Význam slova cavere je vyvarovat se. Tato činnost měla zabránit 

vzniku právních sporů a to zejména tím, že ti, kteří se zabývali činností cavere, radili 

lidem s provedením právních úkonů kupř. sepsání závěti.5 

S ohledem na tematiku této práce je z dělení právnické činnosti v antickém 

Římě nejpodstatnější pojem agere, který lze přeložit jako žalovat či jednat. Tento pojem 

se postupně vyvíjel, a to z původního čistě formálního udílení rad až k samotnému 

zastupovaní při soudním líčení. Pojem  advocatus vznikl ze spojení ad vocare, což lze 

přeložit jako přivolávat na pomoc. Ale původ advokátní profese není odvozen od 

činnosti právníků, nýbrž z prostředí laiků, konkrétně patronátního vztahu.6 

Patron nemusel mít právnické vzdělání, pouze vystoupil ve prospěch svého 

klienta z pozice společenského uznání a autority. Nelze tedy zcela zaměňovat pojem 

agere a advokacie, jelikož advocatus nebyli pouze lidé s právnickým vzděláním či 

řečnickými schopnostmi, ale i ti, kteří pomáhali svému příteli uplatněním své autority a 

váženosti bez ohledu na znalosti práva.7 Toto pojetí se začalo měnit, až v době, kdy se 

poskytování rad a obhajoby zpoplatnilo. Poté se advokacii začali věnovat z větší části 

jen lidé, kteří měli právnické vzdělání. 

 

 
                                                 
5Podrobněji BĚLOVSKÝ, P.,Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě, 1.vyd., Praha Karolinum, 
2005, str. 13. 
6 Podrobněji BĚLOVSKÝ, P., Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě, 1.vyd., Praha Karolinum,  
2005, str. 48 
7 Tamtéž str. 50 
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České země 

 

Pro celistvost práce je třeba stručně nastínit dějiny advokacie v český zemích. 

První konkrétnější zmínky pochází z 13. století (např. v Confirmacio diplomatis 

de civitate Nova villacontida ale z roku 1223), ale až z pramenů ze 14. století lze 

odvozovat existenci advokacie jakožto povolání8, i když nucené zastoupení nebylo moc 

rozšířeno. 

Ve středověku se využíval především institut řečníků, kteří na sebe přebírali 

úlohu poradců a mluvili za jednotlivé strany sporu. Byl rozlišován tzv. řečník, u kterého 

nebyly kladeny žádné podmínky pro výkon dané funkce, a jeho úkolem bylo např. 

přednést žalobu, klást otázky a udělovat rady, ale nebyl přímo zástupcem strany. 

Všechny jeho úkony musely být stranou potvrzeny, jinak neměly žádnou procesní váhu. 

Od řečníků je nutné odlišit zástupce – plnomocníka, tento institut se zřizoval zvláštní 

formou, tj. zápisem v deskách, a zároveň panovalo určité omezení situací, ve kterých 

bylo možné plnomocníka využít. Za připomínku stojí ještě horní zákoník Ius regale 

montanorum, který byl vydán v roce 1300 speciálně pro Kutnou Horu a jehož obsahem 

je mimo jiné i funkce advokátů při soudním procesu. Je v něm uvedeno, že každý, kdo 

chtěl přednést žalobu, má promlouvat a odpovídat skrze řečníka9. 

Od 16. století se zákonodárství více zaměřilo na advokacii či přesněji řečeno na 

řečnické povolání. Kupříkladu v zemském řízení z roku 1530 již byl samostatný oddíl o 

řečnících, kde bylo kromě jiného stanoveno, že ti, kdo vedou při jiných, za to mohou 

přijímat peněžité odměny a to dokonce nejen za jednotlivé spory, ale byla zde uvedena i 

možnost stanovení paušálu. Zároveň se věnovala pozornost trestnímu počínání advokátů 

- např. zákaz ujednání advokátů na výsledku sporu či zákaz udílení rad i druhé straně10. 

Zemský sněm začal vydávat usnesení týkající se etiky řečnického povolání, jakože 

advokáti musí být lidé dobří a poctiví, nesmí nikoho bezdůvodně obvinit či úmyslně 

odkládat uzavření smíru. V roce 1615 bylo přijato „sněsení Generálního sněmu, které 

dle historika advokacie Evžena Tarabrina bylo prvním pokusem „vytvořiti z řečnictví 

                                                 
8 Podrobněji SCHELLOVÁ, Ilona. Advokacie. 1. vyd. Zlín, 1994, str. 6 
9 Podrobněji BALÍK, S. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Česká advokátní komora 
ve spolupráci s Národní galerií, 2009, str. 38 
10 Parafráze BALÍK, S. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Česká advokátní komora 
ve spolupráci s Národní galerií, 2009, str. 38 
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jako pouhého zjevu právní instituci“11. Toto sněsení zavedlo numerus clausus12 a 

nařizuje povinnost registrace a prokázání kvalit nových advokátů. 

Zlom v pojetí advokacie nastal po porážce stavovského povstání, když bylo v 

roce 1627 vydáno Obnovené zřízení zemské (dále jen „OZZ“). Hlavní změnou bylo 

nahrazení ústního soudního procesu písemným, což vedlo k tomu, že advokacie začala 

mít spíše úřednický charakter. Došlo i ke změně terminologie, příčemž řečníci byly 

nahrazeni prokurátory a advokáty. Prokurátor za stranu sporu podával spisy a činil jiné 

procesní úkony, zatímco advokát spisy sepisoval, ale nebylo vyloučeno, že oboje mohla 

dělat jedna a tatáž osoba. OZZ obsahovalo mnoho ustanovení o právech a povinnostech 

advokátů, demonstrativně: nezradit důvěru klientů, povinnost mlčenlivosti, zákaz střetu 

zájmů. OZZ nebylo komplexní úpravou advokacie, byly vydávány ještě Deklaratoria a 

Novely, jež OZZ doplňovaly. Podle těchto předpisů mohla být advokátem jen osoba s 

vysokoškolským vzděláním a složenou přísahou. K dalšímu upřesnění povinností 

advokátů a požadavků na výkon advokacie došlo v rámci reforem Marie Terezie a 

Josefa II. Josefínský soudní řád vytvořil podmínky pro jednodušší přístup k povolání 

advokáta a zrušil numerus clausus, ale ten byl de iure opět obnoven v roce 1821. 

Další předěl nastal po roce 1848 zavedením parlamentarismu. Prvním 

významným krokem v tomto období bylo vydání provizorního advokátního řádu 

č. 364/1849 ř.z., jehož autorem byl rada rytíř Mitis. Tímto předpisem byl opět zrušen 

numerus clausus, ale jmenování zůstalo nadále v rukou státu tj. ministra spravedlnosti. 

Dalším, byť pouze pozvolným krokem k pojetí advokacie jako svobodného povolání 

bylo zřízení prvních advokátních komor, tudíž omezené profesní samosprávy. 

Rozkvět advokacie začal vydáním advokátního řádu č. 96/1868 ř.z. Tento 

předpis stanovil právní rámec výkonu advokacie a platil na našem území neuvěřitelných 

80 let (od 1. ledna 1869 až do 31. prosince 1948) a vliv měl navíc i na porevoluční 

zákon o advokacii z roku 1990 a dnešní právní úpravu. Tento řád již koncipoval 

advokacii jako svobodné a nezávislé povolání. Odstranil poslední zbytky zásady 

numerus clausus a umožnil přístup k výkonu advokacie každému, kdo splnil kritéria 

stanovená zákonem jako kupříkladu vzdělání, praxe či složení zkoušek.  

                                                 
11 BALÍK, S. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Česká advokátní komora ve 
spolupráci s Národní galerií, 2009, str. 50 
12 Numerus clausus znamená uzavřený a omezený počet. V tomto případě stanovení maximálního počtu 
advokátů. 
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Za první republiky byla zachována kontinuita právních předpisů a zákony byly 

do právního řádu převzaty tzv. recepční normou 11/1918 Sb. z. a n. Mezi nimi byly 

převzaty platné a užívané dva advokátní řády a to uherský č. XXXIV/1874 na území 

Slovenska a Podkarpatské Rusi a výše zmíněný rakouský na ostatním území nového 

československého státu. Za připomenutí stojí zákon č. 40/1922 Sb. z. a n., který byl 

vydán za účelem alespoň částečné unifikace platných předpisů, mimo jiné sjednotil 

podmínky zápisu do seznamu advokátů či advokátní slib, dále upravil podmínky zániku 

práva výkonu advokacie. Organizace advokátů byla zcela autonomní, advokáti 

z určitého obvodu (Čechy, Morava, Slezsko a Hlučínsko, Slovensko) museli být 

povinně zapsáni v advokátní komoře, jež byla veřejnoprávní korporací. Dohled nad 

advokáty byl sice v rukou ministra spravedlnosti, ale advokacie byla i přesto 

svobodným povoláním. Toto pojetí vydrželo v českých zemích víceméně, kromě období 

2. světové války, až do roku 1948. 

Po převratu v únoru 1948 došlo k zásadním změnám, jež měly za cíl odstranění 

soukromoprávní povahy advokacie a sjednocení úpravy pro celé území státu. V průběhu 

komunistické éry probíhala likvidace advokátní samosprávy, a to jak faktická, tak 

právní. Na území současné České republiky v této době platilo celkem 5 zákonů 

o advokacii. Prvním z nich byl již zmiňovaný zákon č. 96/1968 ř. z. Další byl zákon 

o advokacii č. 322/1948 Sb., který zrušil dosavadní organizaci advokátní komor a 

zavedl tzv. Krajská sdružení advokátů a centrální orgán Ústředí sdružení advokátů. 

Následoval zákon č. 114/1951 Sb., podle něhož byly za základní pracovní kolektiv 

advokátů považovány advokátní poradny, na něž dohlíželo Ústředí advokátních 

poraden. Tímto zákonem byl soukromý výkon advokacie postaven zcela mimo zákon. 

V šedesátých letech docházelo k částečnému uvolňování a decentralizaci 

advokacie. Dosavadní právní úprava přestala poměrům ve společnosti vyhovovat a byl 

vydán nový zákon o advokacii č. 57/1963 Sb. Tímto zákonem sice byly stále zachovány 

pracovní poradny, ale již nebyly právnickými osobami, což znamená, že neměly právní 

subjektivitu. Dále bylo umožněno zřízení specializovaných právních poraden. Ale i 

nadále platil a tentokráte byl i explicitně vyjádřen zákaz přijímání odměn pro sebe 

„advokát, advokátní čekatel ani jiný pracovník sdružení nesmí získat  v souvislosti 
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s poskytováním právní pomoci pro sebe ani pro jiného majetkový prospěch“ 13, jelikož 

veškeré platby klientů byly příjmem krajských sdružení advokátů. Etapa pozvolného 

uvolňování byla rázně ukončena okupací republiky dne 21. srpna 1968.  

Po okupaci zůstala jen malá skupina advokátů, proto byly další zákony o 

advokacii vydány až v roce 1975 pod č. 118/1975 Sb. Pro Českou republiku a zákon 

133/1975 Sb. pro Slovenskou republiku, ale oba zákony byly shodné. Dle těchto zákonů 

nebyla advokacie považována za státní orgán, ale za tzv. Socialistickou organizaci, jenž 

poskytuje občanům a jiným organizacím služby. Organizace byla upravena tak, aby 

korespondovala s novým federativním uspořádáním státu. Nově byly orgány advokacie 

voleny a pasivní i aktivní volební právo měl každý advokát. Vrcholným orgánem bylo 

Ústředí české advokacie, které bylo složeno z konference advokacie, výboru, revizní 

komise a kárné komise. Dozor nad celou advokacií vykovával ministr spravedlnosti 

dané republiky. V této podobě advokacie fungovala až do roku 1989. V této etapě by se 

dala advokacie charakterizovat jako předstírání, že právo na obhajobu existuje i 

v komunistickém režimu. 

Po pádu komunismu v roce 1989 se advokáti ihned zapojili do polistopadového 

politického dění a započali první kroky k transformaci advokacie zpět k svobodnému 

povolání. První polistopadový zákon o advokacii č. 128/1990 Sb. vydala Česká národní 

rada dne 25. dubna 1990. Nejvýznamnější osobností této doby byl nepochybně 

JUDr. Karel Čermák, který se věnuje problematice výkonu advokacie a který byl zvolen 

prvním předsedou ČAK v prosinci 1990. V této době existovala dvojkolejnost mezi 

advokáty a komerčními právníky, pro které platil zákon č. 209/1990 Sb. O komerčních 

právnících a právní pomoci jimi poskytované. Tato dvojkolejnost vyústila k přijetí 

nového zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. Tento předpis je ve znění pozdějších 

předpisů stále platný a účinný, tudíž více o něm v kapitole o právní úpravě advokacie. 

 

 

1.3 Právní úprava advokacie 

 

Jako první pramen je třeba zmínit ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina 

                                                 
13§ 20 zákona č.57/1963 Sb. O advokacii 
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základních práv a svobod, především hlavu pátou, která upravuje právo na soudní a 

jinou ochranu. Právo na právní pomoc je uvedeno v článku 37 „Každý má právo na 

právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to 

od počátku řízení.“14 a právo na obhajobu v trestním řízení je zakotveno v čl. 40: 

„Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se 

mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho 

podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech 

má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.“15 

Další prameny úpravy advokacie lze rozdělit na ty, jež se věnují výlučně 

advokacii a na ty, které nejsou primárně advokacii věnovány, ale i přesto obsahují 

ustanovení, jež jsou podstatná a nelze je v tomto výkladu vynechat. Za základní a 

stěžejní je považován ZoA, který celistvě upravuje zejména výkon advokacie, postavení 

advokátů a koncipientů a samosprávnou organizaci advokacie.16 Dále jsou významné 

předpisy nižší právní síly, a to: Vyhláška ministra spravedlnosti č. 177/1996 Sb., která 

upravuje odměny advokátů a náhrady advokátů za poskytování právních služeb.  

Dále vyhláška ministra spravedlnosti č. 275/2006 Sb. se zabývá podmínkami, 

za kterých je možné určit advokáta ČAK a poskytnout právní službu bezplatně nebo za 

nižší odměnu. Nelze vynechat vyhlášku ministra spravedlnosti č. 244/1996 Sb., která 

obsahuje advokátní kárný řád a vyhlášku ministra spravedlnosti č. 197/1996 Sb., jenž 

stanoví advokátní zkušební řád. 

Z předpisů, jež se nevěnují jen advokacii je nutno zmínit Občanský zákoník 

č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), kde je upraveno obecně 

zastoupení, jako např. vznik zastoupení či jednání v zastoupení, a to §§ 22–24, a dále v 

§§ 31–33b ObčZ, kde je upraveno zastupování na základě plné moci, a tento institut je 

při výkonu advokacie hojně využíván. Dále je třeba zmínit Občanský soudní řád č. 

99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“), který obsahuje mnoho 

ustanovení vztahujících se k advokacii a advokátům. Nejpodstatnější z nich je § 25 

OSŘ, který obsahuje informace o ustanovení advokáta zástupce na základě procesní 

                                                 
14
Čl.37 odst. 2 zákona č. 2/1993 Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

15
Čl 40 odst. 3 zákona č. 2/1993 Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

16
ČAK je veřejnoprávní korporací, která zajišťuje profesní samosprávu. ČAK má tyto orgány: sněm, 

představenstvo, předsedu Komory, kontrolní radu, kárnou komisi, odvolací kárnou komisi a zkušební 
komisi.  
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plné moci. Dále lze vyzdvihnout ustanovení § 30 odst. 2 OSŘ, kde je upraveno 

ustanovení advokáta soudem, a v § 241 odst. 1 OSŘ je stanovena povinnost zastoupení 

advokátem v případě řízení o odvolání. Ještě lze pro ilustraci uvést ustanovení §§ 200j-

200m OSŘ, které upravují řízení o nahrazení souhlasu zástupce ČAK k seznámení se 

s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti advokáta. Jinak OSŘ obsahuje úpravu spíše technického rázu vztahující se 

např. náhradě nákladů řízení a daně z přidané hodnoty či možnost podpisu advokáta 

elektronicky apod. 

Dalším právním předpisem, který je třeba brát v potaz normy trestního práva, 

jež jsou obsaženy v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), kde mezi základní zásady trestního řízení je 

v § 2 odst. 13 trestní řáduje zakotvena zásada, že ten, proti němuž se trestní řízení vede, 

si může zvolit obhájce. Dále nelze nezmínit zákon č. 150/2000 Sb. soudní řád správní, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘS“), kde je stanoveno povinné zastoupení 

advokátem u opravného prostředku kasační stížnosti. Dalším zákonem, kde je 

stanoveno povinné zastoupení advokátem, je zákon č. 182/1993 Sb. oústavním soudu, 

ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 29. 

Dalšími prameny jsou stavovské předpisy, které vydává ČAK v rámci své 

samosprávy na základě zmocnění, které je stanoveno v ZoA. Nejznámější a 

nejvýznamnější je Etický kodex advokáta.17 Mezi další stavovské předpisy patří 

např. Usnesení představenstva ČAK č. 4/1997 Věstníku ze dne 27. září 1996, o 

uznávání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta či Usnesení 

představenstva ČAK č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, tzv. advokátní smírčí 

řád. 

 Vzhledem k probíhající rekodifikaci občanského práva je třeba zmínit i 

zákon č. 89/2012 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), 

který nahrazuje ObčZ a ObchZ. Úpravu zastoupení obecně nalezneme v části první, 

Hlavě III a především v § 436–456. NOZ je již platný a účinným by se měl stát již 1. 

ledna 2014. Některé změny související s NOZ, dotýkající se otázky advokacie, budou 

zmíněny přímo v konkrétních kapitolách.  
                                                 
17Usnesení 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 (dále jen „Etický 
kodex“) 
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2 Vznik vztahu advokát – klient 

 

Vztah mezi advokátem může vzniknout na základě třech různých skutečností, a 

to smlouvou o poskytování právních služeb, ustanovením soudem a nakonec ještě 

určením ČAK. 

Ať už vztah mezi advokátem a klientem vznikne jakýmkoliv způsobem, obsah 

tohoto vztahu je vždy stejný. Pro podporu tohoto tvrzení lze uvést čl. 6 odst. 2 Etického 

kodexu, který uvádí: „Ve věcech, v nichž byl soudem ustanoven nebo Komorou určen, 

postupuje advokát se stejnou svědomitostí a péčí jako ve věcech ostatních klientů.“ 

 

 

2.1 Smlouva o poskytování právních služeb 

 

Nejběžnějším a společensky nejžádanějším důvodem vzniku právního vztahu 

mezi advokátem a klientem je smlouva.18 Tento způsob vzniku je nejen nejběžnější, ale 

zároveň i odráží jeden ze základních principů soukromého práva, a to autonomii vůle. 

Tento princip je dokonce zakotven v ZoA v § 2a, kde je stanoveno, že každý má právo 

si svobodně zvolit advokáta.  

V § 20 ZoA je zmíněn pojem smlouvy o poskytování právních služeb a to 

v souvislosti s výpovědí této smlouvy. Ale jako samostatný smluvní typ daná smlouva 

upravena není. Z tohoto důvodu je třeba danou smlouvu považovat za smlouvu 

inominátní neboli nepojmenovanou – viz § 51 ObčZ.19 Při uzavírání nepojmenovaných 

smluv, v tomto případě smlouvy o poskytování právních služeb, se široce uplatňuje již 

zmiňovaná zásada autonomie vůle a projevuje se možnost subjektů v co největším 

rozsahu realizovat své různorodé potřeby.  

Právní režim těchto smluv se řídí dle vlastních ustanovení smlouvy a dále 

v souladu s ustanovením § 491 odst. 2 ObčZ „Na závazky vznikající ze smluv v zákoně 

                                                 
18Smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon. Vzniká souhlasným projevem vůle smluvních 
stran (konsensem).(HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., vydání, Praha: C.H. Beck, 2009) 
19 § 51 zákona č. 40/1964 Sb. (ObčZ) :Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště 
upravena; smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona. 
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neupravených je třeba použít ustanovení zákona, která upravují závazky jim nejbližší, 

pokud samotná smlouva nestanoví jinak.“  

Za nejbližší smluvní typy lze považovat smlouvu příkazní20, která je upravena 

v § 724 a n. ObčZ. Smlouva o poskytování právních služeb se ovšem neřídí vždy pouze 

ObčZ, ale lze na ni užít i obchodněprávní úpravu smlouvy mandátní21, jenž je upravena 

v § 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ObchZ“). Ustanovení o smlouvě mandátní se použijí v případě, že klient je 

podnikatelem a poskytované právní služby se týkají jeho podnikání dle § 261 odst. 1 

ObchZ nebo v případě, že se klient a advokát na použití ObchZ v souladu 

s ustanovením § 262 odst. 1 ObchZ dohodnou. 

Rozdíly v postavení a právech klienta vůči advokátovi dle toho, zda je smlouva 

uzavřena v obchodněprávním nebo občanskoprávním režimu, nejsou příliš významné, 

jelikož práva a povinnosti advokáta se z větší části řídí kogentními ustanoveními ZoA a 

stavovskými předpisy vydávanými ČAK. 

Zde je zapotřebí zmínit NOZ, který odstraňuje výše naznačenou dualitu mezi 

obchodněprávním a občanskoprávním režimem, jelikož  NOZ zrušuje jak ObchZ, tak 

ObčZ. Tudíž budou smluvní typy upraveny jednotně. I nadále smlouva o poskytování 

právních služeb zůstane smlouvou nepojmenovanou dle § 1746 NOZ. Jen se již použijí 

ustanovení pouze o příkazní smlouvě, která zůstává koncepčně zachována jako v ObčZ, 

jen dochází k drobným pojmovým změnám.22 

Výše uvedená smlouva není vždy plně dostačující, a to v případě, že součástí 

smlouvy o poskytování právních služeb není dohoda o plné moci, jelikož častokrát 

nastává situace, ve které advokát potřebuje jednat přímo jménem klienta. Proto je třeba 

sjednat zastoupení klienta advokátem a to zastoupení přímé.23 Mezi advokátem a 

klientem se jedná o zastoupení na základě plné moci. Toto zastoupení je upraveno v § 

22 odst. 1 ObčZ. Toto označení není zcela přesné, jelikož advokát s klientem uzavírá 

dohodu o plné moci, tedy dvoustranný právní úkon. Samotná plná moc slouží pouze k 

                                                 
20 § 724 zákona č. 40/1964 Sb. (ObčZ) : Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará 
nějakou věc nebo vykoná jinou činnost. 
21 § 566 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (ObchZ): Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro 
mandanta 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. 
22 § 2430 NOZ: Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce. 
23 Učinění úkonu jménem a na účet zastoupeného a právní následky vznikají přímo zastoupenému 
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deklaraci, že zastoupení vzniklo, tedy je to pouze jednostranný právní úkon klienta. 

 Co se týče formy plné moci, tak pokud se plná moc vztahuje k více 

neurčeným právním úkonům nebo úkon, ke kterému byla plná moc udělena, má být 

učiněn písemně, musí být i forma plné moci písemná. Výše popsaná plná moc má 

hmotněprávní charakter. Pro úplnost je třeba uvést, že existuje také institut procesní 

plné moci, která je neomezitelná na konkrétní úkony24, a uděluje se advokátovi za 

účelem procesních úkonů, které je potřeba provést během řízení. 

 Dle NOZ došlo ke změně terminologie a místo zastoupení na základě 

plné moci zavadí NOZ pojem smluvní zastoupení, který je výstižnější vzhledem k tomu, 

že zastoupení vzniká na základě smlouvy nikoli plné moci, jak je vysvětleno výše. 

Úprava formy plné moci zůstává stejná i po rekodifikaci.  

 

 

2.2 Ustanovení advokáta soudem 

 

Jedním ze zvláštních způsobů vzniku vztahu mezi advokátem a klientem je 

ustanovení soudem. V občanskoprávních sporech se užije OSŘ, kde je stanoveno, že 

pokud jsou splněny podmínky pro prominutí soudních poplatků, tj. „…odůvodňují-li to 

poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo 

bránění práva…“.25 Pak vzniká oprávnění na ustanovení zástupce soudem. Institut 

ustanovení soudem je používán i v trestním právu, kdy trestní řád stanoví v§§ 38-40a, 

že pokud advokát není zvolen, tak v případech nutné obhajoby §§ 36-36b26 trestního 

řádu, soud ustanoví advokáta tzv. ex offo.27 Ustanovit zástupce je možné i dle SŘS, kde 

je tato možnost upravena v §35 odst. 2 SŘS28. 

 

                                                 
24 § 25 OSŘ 
25 §138 odst. 1 OSŘ 
26 Příklady důvodů nutné obhajoby jsou: obviněný je ve vazbě, obviněný má omezenou způsobilost 
k právním úkonům, koná se řízení o vydání do cizího státu apod. 
27 „výraz označuje, že určitý postup není závislý na dispozitivních úkonech účastníků, nýbrž musí být 
proveden z úřední povinnosti“ (HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník, Praha, C.H. Beck, 2009) 
28 § 35 odst. 8 SŘS: „ Navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a 
je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, 
jímž může být i advokát… “ 
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2.3 Určení Českou advokátní komoru 

 

Kromě ustanovení soudem existuje ještě druhý mimosmluvní způsob vzniku 

vztahu mezi advokátem a klientem, a to určení ČAK. Tento způsob je nejméně běžný. 

Tato varianta vzniku se užije v případě, kdy ten, kdo se chce domoci právní pomoci, 

nenalezne advokáta, který by s ním uzavřel smlouvu o poskytování právních služeb, a 

zároveň nesplňuje ani výše uvedené podmínky pro stanovení advokáta soudem. Dále 

jsou v ZoA § 18 další podmínky, které je nutné splnit k vydání rozhodnutí ČAK. Mezi 

tyto podmínky patří potvrzení, ve kterém minimálně dva advokáti prohlásí, že odmítli 

poskytnout dotyčnému právní pomoc. Zároveň v téže věci však může být žadateli určen 

ČAK advokát pouze jednou. Tuto problematiku upravuje kromě ZoA, ještě vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti, která definuje způsob posuzování majetkových poměrů 

žadatele o určení advokáta ČAK.29 

  

                                                 
29Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, 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 
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3 Obsah vztahu advokát - klient 

 

 

Obsahem dvojstranných právních vztahů jsou obecně práva a povinnosti. 

Povinnostem většinou na druhém pólu odpovídá právo a naopak. Povinnosti a práva 

advokáta jsou systematicky upravena v hlavě třetí ZoA, ale samozřejmě zde není úplný 

taxativní výčet, další povinnosti advokáta vyplývají z obecné zásady nezávislosti 

advokáta, která je uvedena v § 3 ZoA, a i z obecných právních zásad jako je kupříkladu 

ochrana slabší strany, či z Etického kodexu. Jak již bylo zmiňováno, tak s povinností 

jednoho koresponduje právo druhého, tudíž se dají odvodit i jistá práva a povinnosti 

klienta, podrobněji níže. 

 

 

3.1 Vybrané povinnosti advokáta 

 

U advokáta se předpokládá, že ve vztahu advokát – klient je tou silnější 

stranou, která má odborné znalosti a dbá o zájmy klientů. Z důvodu ochrany slabší 

strany tohoto vztahu, tedy klienta, má advokát stanoveno povinností více než klient. 

Vybranými povinnostmi advokáta, nejen těmi, které má advokát vůči klientovi, ale i 

těmi, které vyplývají z advokátního stavu, se zabývají následující podkapitoly.  

 

 

3.1.1 Povinnost prosazovat a chránit práva a oprávněné zájmy klientů 

 

Tato povinnost je stěžejní a základní. Je upravena hned v prvním ustanovení 

hlavy třetí ZoA. Její zařazení není náhodné, vzhledem k tomu, že je jádrem činnosti 

advokacie. Jsou zde obsaženy dvě činnosti advokáta, a to pasivně chránit a aktivně 

prosazovat. Předmětem těchto činností jsou práva, tj. možnost chování daná objektivní 

právem, a zájmy klienta, které musejí být oprávněné tudíž ne v rozporu s právními 

předpisy. V souvislosti s tou povinností je nutno zmínit čl. 6 Etického kodexu, který 
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uvádí, že zájmy klienta mají přednost před zájmy samotného advokáta. 

 

 

3.1.2 Povinnost řídit se pokyny klienta 

 

S výše zmíněnou povinností úzce souvisí advokátova povinnost řídit se pokyny 

klienta, která je taktéž upravena v § 16 odst. 1 ZoA. Zajisté se nemůže advokát řídit 

pokyny klienta bezvýjimečně a existují tu jisté korektivy. První z nich je rozpor 

s právními či stavovskými předpisy, které mají jednoznačnou přednost. Druhým 

korektivem je, že: „pokyn klienta k uplatnění určitého procesního kroku sice není 

v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, avšak advokát má za to, že 

z taktických či jiných důvodů není momentálně takový krok pro klienta prospěšný“.30 

Pokud nastane tento případ, měl by advokát klientovi vysvětlit, proč požadovaný postup 

nepovažuje za prospěšný a pokud i nadále trvá klient na svém, může advokát 

v některých případech danou smlouvu vypovědět z důvodu narušení důvěry. Pro 

ilustraci lze uvést např. rozhodnutí kárné komise, v tomto případě si byl advokát 

vědomo toho, že jeho klienta si přeje podat odvolání, a přsto ji neinformoval o doručení 

rozsudku, a došlo ke zmeškání lhůty. V dané věci byl advokát subjektivně přesvědčen, 

že by odvolání bylo neúspěšné a chtěl ušetřit stěžovatelce další náklady. Kárný senát 

ČAK konstatoval, že došlo mimo jiné k porušení povinnosti § 16 odst. 1 ZoA, tj. 

advokát je povinen řídit se pokyny klienta a advokátovi byla uložena pokuta.31 

 

 

3.1.3 Povinnost informovat klienta a vést dokumentaci o případu 

 

S výše specifikovanou povinností řídit se klientovými pokyny úzce souvisí 

povinnost informovat klienta o všech podstatných skutečnostech vztahujících se ke 

klientově případu, jelikož bez informací o vývoji dané věci by nemohly být relevantní 

                                                 
30Svejkovský, J., Vychopeň, M., Krym, L., Pejchal, A. a kol. Zákon o advokacii. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2012, str. 107 
31Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 25. 5. 2005 sp. zn. K 138/04 
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pokyny klientem vydány. Tato povinnost není explicitně upravena v ZoA, ale je 

zmíněna v Etickém kodexu advokáta v čl. 9 odst 132, jež je nazvaný povinnosti 

v průběhu poskytování právní služby.  

Další povinnost je již upravena v ZoA, a to v § 25, kde je stanoveno vedení 

přiměřené dokumentace o konkrétní kauze. Tato povinnost je upravena, aby bylo 

zjistitelné, jaké služby a kdy advokát pro klienta vykonal a zároveň, aby kontrolní rada 

ČAK mohla kdykoli zkontrolovat správnost postupu advokáta. Upřesňující úpravu 

nalezneme v Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku ze 

dne 8. listopadu 1999, kde je mimo jiné stavena minimální lhůta pěti let pro uchovávání 

daného spisu. 

 

 

3.1.4 Mlčenlivost a povinnost odmítnout poskytnutí právních služeb 

 

Mlčenlivost lze zařadit mezi stěžejní povinnost advokáta, a to z důvodu 

nezbytnosti určité důvěry mezi klientem a advokátem. Mlčenlivosti je věnována celá 

část B této práce, proto problematika mlčenlivosti v této části práce nebude řešena.  

S důvěrou ve vztahu klienta s advokátem úzce souvisí i možnost odmítnout 

poskytnutí právních služeb. Není to tedy pouze oprávnění advokáta, ale v určitých 

případech je toto odmítnutí obligatorní. Jelikož klient musí mít jistotu, že informace, 

které advokátovi poskytl v souvislosti se svým případem, nebudou ani v budoucnu 

použity proti němu. Povinně odmítnout poskytnutí právních služeb musí advokát v 

pěti taxativně stanovených případech v § 19 ZoA. 

V § 19 odst. 1 písm. a je uveden klasický střet zájmů. Tedy, že advokát nesmí 

poskytnout právní služby v téže věci osobám, jejichž zájmy jsou ve 

vzájemném rozporu, např. nesmí v jedné a té samé věci zároveň zastupovat jak 

dlužníka, tak věřitele. Tento zákaz se nevztahuje pouze na jedno řízení, ale i na řízení 

související. Jako příklad lze uvést, že pokud v nalézacím řízení advokát zastupuje 

věřitele, tak jestliže se v návaznosti na dané nalézací řízení uskuteční i řízení exekuční, 

                                                 
32 čl. 9 odst. 1 Etického kodexu: Advokát je povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci 
postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů. 
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tak advokát nemůže zastupovat povinného.33 

 Pod následujícím písmenem34 je výše uvedený případ ještě rozšířen i na 

případy, kdy advokát musí odmítnout poskytnout právní služby osobě, jejíž zájmy jsou 

v rozporu se zájmy toho, komu právní služby poskytl již v téže věci nebo věci 

související advokát, se kterým vykonává advokacii společně či je advokát 

zaměstnancem stejného zaměstnavatele. 

 Pod písm. c je upraven důvod, který není přímo o rozporu zájmů klientů, 

ale vztahuje se k informacím, které advokát při své činnosti získal. Pokud by taková 

informace mohla neoprávněně nového klienta zvýhodnit, musí advokát poskytnutí 

právních služeb taktéž odmítnout. 

 Písmena d a e daného odstavce se vztahují k osobám advokátovi 

blízkým. A to jak v případě, že se advokát či osoba blízká35 účastní řízení v určité 

procesní roli, která by byla v rozporu se zájmy osoby, která po advokátovi žádá 

poskytnutí právních služeb, tak zároveň v případě, že zájmy advokáta či jeho osoby 

blízké jsou protichůdné k zájmům potencionálního klienta. Aby zůstala zachována 

advokátovi jeho nestrannost, je advokát povinen z výše uvedených důvodů poskytnutí 

právních služeb odmítnout. 

 Úpravu odmítnutí poskytnutí právních služeb neobsahuje pouze ZoA, ale 

i Etický kodex, který 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“.36 Toto ustanovení stanoví možnost odmítnutí poskytnutí 

právních služeb i pro případy, kdy střet zájmu ještě nenastal, ale mohl by, tudíž do 

budoucna. Jestli taková situace nastane či nikoli, se musí posuzovat u každého případu 

individuálně. 

 Další článek, který se této povinnosti věnuje, je čl. 8. Etického kodexu. 

                                                 
33Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 18. 6. 2004 sp. zn. K 40/97, v tomto rozhodnutí bylo uvedeno, že 
je zavrženíhodné a v příkrém rozporu se základními principy výkonu advokacie, jestliže advokát sám přes 
vysoce pravděpodobnou kolizi zájmů nabídne klientovi zastoupení a následně pak jedná proti jeho 
zájmům, k jeho škodě a naopak v zájmu a k prospěchu druhého, na téže věci zúčastněného klienta. Kárně 
potrestaný advokát nabídl sám zastupovaní v dědickém řízení a nakonec převzal ještě zastoupení klientky 
na téže věci zainteresované, jejíž zájmy byly v přímém rozporu se zájmy první klientky. 
34 § 19 odst. 1 písm. b ZoA 
35 „Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner1a); jiné osoby 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.“ § 116 ObčZ 
36 Čl. 7 odst. 3 Etického kodexu 
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Odstavec 1 ukládá povinnost přijmout přiměřená opatření, aby advokát odvrátil 

bezprostředně hrozící újmu, jenž by kvůli odmítnutí poskytnutí právních služeb mohla 

nastat. Za takové opatření lze považovat kupř. doporučení jiného advokáta či radu 

k dalšímu postupu, aby nedošlo např. ke zmeškání lhůty.  

 Odstavec 2 uvádí pravidlo: „Advokát odmítne právní službu i v případě, 

kdy by jejím poskytnutím byly ohroženy zájmy osoby, které právní služby již 

poskytuje.“37 Pro příklad je v tomto odstavci jako důvod uvedeno pracovní přetížení 

advokáta. 

 Odstavec 3 se zaměřuje na ochranu spotřebitele, a to v případě, že 

advokát nemá potřebnou specializaci, aby mohl konkrétní případ odpovědně řešit. 

V tomto případě by měl poskytnutí právních služeb odmítnout či se s klientem 

dohodnout, že si přizve ke spolupráci fundovanějšího advokáta. Tento odstavec 

reflektuje obsáhlost oboru právo a to, že jeden člověk nemůže plně a detailně obsáhnout 

celou právní problematiku. 

 Odstavec 4 pamatuje na případy, kdy je advokát indisponován, a to ať 

z hlediska svého psychického, nebo i fyzického stavu. Toto pravidlo se může uplatnit i 

v případě, že advokát nemá omezenou způsobilost k právním úkonům. Pokud v daném 

případě advokát z vlastní vůle neodmítne poskytnutí právních služeb, i když to 

vzhledem k objektivním okolnostem učinit měl, může zasáhnout kárná komise ČAK. 

 

 

3.1.5 Povinnost pojištění odpovědnosti za škodu 

 

Tato povinnost není přímo povinností advokáta vůči klientovi, ale je neméně 

podstatná. 

§ 24 ZoA obsahuje ustanovení o speciální odpovědnosti za škodu při výkonu 

advokacie. Tato odpovědnost je objektivní a jediný liberační důvod je, že advokát 

prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 

na nich požadovat. Škoda při výkonu advokacie může vzniknout z mnoha důvodů, např. 

zmeškáním lhůty pro podání opravného prostředku či odporu k platebnímu rozkazu, 

                                                 
37 Čl. 8 odst. 2 Etického kodexu  
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nedostavením se k jednání u soudu apod. 

Jelikož je relativně snadné při výkonu advokacie škodu způsobit, je zákonem 

stanovena povinnost advokáta se pojistit pro případ odpovědnosti za škodu. Pojištění 

advokáta upravuje § 24a – 24cZoA a usnesení představenstva ČAK ze dne 15. září 

2009, č. 4/2009 Věstníku, které stanoví minimální limity pojistného. Limit pojistného 

plnění je stanoven minimálně na 3.000.000 Kč. 

Advokát si může zvolit, jakým způsobem se nechá pojistit. První variantou je 

hromadné pojištění, které zajišťuje ČAK prostřednictvím rámcové pojistné smlouvy. 

Druhou variantou je individuální pojištění advokáta, kdy si advokát sám zvolí 

pojišťovnu a určí si výši pojistného plnění. Pokud si advokát vybere druhou variantu, 

musí splnit několik podmínek. Výše pojistného plnění nesmí být nižší než pojistné 

plnění při hromadném pojištění (tj. 3.000.000 K) a zároveň advokát musí ČAK předložit 

doklad, který prokazuje, že je pro daný kalendářní rok pojištěn samostatně. 

 

 

3.1.6 Povinnost zachovávat důstojnost a vážnost advokátního stavu 

 

Při zápisu do ČAK advokát skládá slib, ve kterém mimo jiné slibuje na svojo 

čest a svědomí, že bude dbát důstojnosti advokátního stavu. Dále se touto povinností 

zabývá § 17 ZoA, který advokátovi nařizuje, aby se při výkonu advokacie choval tak, 

aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu a zejména dodržoval pravidla 

profesionální etiky, která jsou stanovena v Etickém kodexu. 

V Etickém kodexu se zachování vážnosti a důstojnosti advokátního stavu 

věnuje čl. 4, který je zařazen do oddílu všeobecná pravidla. A stanoví, že advokát se 

musí všeobecně chovat poctivě, čestně a slušně. Požadavky Etického kodexu na způsob 

chování advokáta se nevztahují pouze na jeho pracovní život, ale měl by se tak chovat i 

v soukromí. Jako další povinnost vedoucí k zachování důstojnosti advokátního stavu 

Etický kodex stanoví, že advokát je povinen plnit převzaté závazky. 

Povinnost zachovávat důstojnost advokátního stavu se poměrně často stává 

předmětem rozhodnutí kárné komise ČAK, na těchto rozhodnutích lze pozorovat, že 

pod tuto povinnost se dá podřadit mnoho různých činností, pro příklad je na tomto místě 
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zařazen nástin některých z těchto rozhodnutí: 

1) „Urážlivé výroky advokáta v soudním řízení, které snižují 

vážnost a důstojnost jiného advokáta, jsou nepřípustné a dotýkají se 

vážnosti a důstojnosti celého advokátního stavu“ – Rozhodnutí odvolacího 

senátu ČAK ze dne 14. 10. 2003 sp. zn. K 103/01 

2) „Advokát, který neplatí pronajímateli dohodnuté nájemné 

a úhradu za plnění poskytovaná za užívání prostor, které užívá k výkonu 

advokacie a přes opakované upomínky dluží z tohoto titulu pronajímateli 

větší peněžitou částku, závažným způsobem snižuje důstojnost advokátního 

stavu“ – Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 27. 2. 2003 sp. zn. K 

130/02 

3) „Advokát, který neplní své závazky z půjček, které uzavřel, 

nejedná čestně, slušně ani poctivě a nesplněním převzatých závazků snižuje 

vážnost a důstojnost advokátního stavu“ – Rozhodnutí kárné komise ČAK 

ze dne 19. 9. 2003 sp. zn. K 86/02 

4) „Pokud advokát nezajistí substituci a svoji neúčast při 

jednání omluví až na poslední chvíli, takže hlavní líčení musí být odročeno, 

nezachovává vůči soudu náležitou úctu a zdvořilost a snižuje tak vážnost a 

důstojnost advokátního stavu“. – Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 

10. 2. 2000 sp. zn. K 238/99. 

Za zmínku stojí ještě propojenost této povinnosti s § 28 ZoA. Aby byla 

zachována důstojnost advokátního stavu, tak je nutné, pokud se advokáti dostanou do 

sporu mezi sebou, aby před řešením soudní cestou dali přednost smírčímu řízení před 

orgány ČAK.38 

 

  

                                                 
38 Toto řízení upravuje usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. 
dubna 1998 tzv. advokátní smírčí řád. 
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3.2 Práva advokáta 

 

3.2.1 Právo na odměnu 

 

§22 ZoA uvádí, že advokacie se vykonává zpravidla za odměnu. Slovo 

zpravidla naznačuje, že existují výjimky z toho pravidla, jako např. při povinném 

bezplatném poskytnutí právní služby bez odměny dle rozhodnutí ČAK nebo při 

poskytování právní služby „pro bono“.39 Ve valné většině případů je ale výkon 

advokacie úplatný. 

Odměna advokáta může být smluvní nebo mimosmluvní. U výše smluvní 

odměny záleží pouze na dohodě stran, tj. klienta a advokáta. To znamená, že smluvní 

odměna není v podstatě ničím limitována. Jediné omezení lze spatřovat v čl. °10 

Etického kodexu „Smluvní odměna musí být přiměřená. Nesmí být ve zřejmém 

nepoměru k hodnotě a složitosti věci“ 40. Jak posoudit co je příměřené? Na tuto otázku 

se snaží odpovědět hned následující odstavec čl. 10, který dispozitivně uvádí některá 

kritéria, dle kterých by se přiměřenost odměny měla posuzovat. V tomto výčtu jsou 

uvedeny např. zkušenosti a schopnosti advokáta či třeba i jeho pověst. 

Mimosmluvní odměna se do května roku 2013 dala vypočítat dvěma způsoby. 

A to dle advokátního tarifu, který je ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 

Sb. (dále jen „advokátní tarif“) nebo dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 

484/2000 Sb. (tzv. přísudková vyhláška). Rozdíl mezi těmito dvěma vyhláškami je 

především takový, že dle advokátního tarifu se odměna odvíjí od počtu úkonů 

poskytnutých ve věci, přísudková vyhláška stanovila paušální částku odměny, tudíž 

nezohlednila složitost věci či počet provedených úkonů. Jak již bylo zmiňováno výše, 

počítat odměnu dle přísudkové vyhlášky bylo možné pouze do května roku 2013, 

jelikož nálezem ústavního soudu byla přísudková vyhlášku zrušena, a to z několika 

důvodů. Je třeba uvést, alespoň některé z nich: „Paušalizace zcela pomíjí věcnou 

a časovou náročnost sporu či účelnost vymáhání práva nebo bránění nároku (...) 

Napadená vyhláška motivuje účastníky občanskoprávních vztahů - věřitele k vedení 

                                                 
39 dobrovolně a bezplatně 
40 Čl. 10 odst. 2 Etického kodexu 
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soudních sporů i v případech, v nichž předmětem sporu je věc nepatrné hodnoty. Děje 

se tak s vidinou výdělku, neboť žalobce očekává, že výše náhrady nákladů řízení bude 

soudem přiznána podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., přičemž výše přiznané náhrady 

nákladů řízení bude vyšší než skutečně vynaložené náklady a tento rozdíl bude pro 

vítěznou stranu přinášet obchodní zisk.(...)Vedení soudních sporů tohoto typu, pojaté 

primárně nikoliv jako dovolávání se ochrany práv, nýbrž jako obchodní a podnikatelská 

činnost produkující zisk, se ocitá na samé hraně institutu zneužití práva. Zákaz zneužití 

práva je uznáván jako jeden ze základních principů fungování práva a plyne z ústavně 

zakotveného pojmu právního státu.”41 

Jak již bylo řečeno výše, výpočet dle advokátního tarifu je závislý od počtu 

provedených úkonů. „Konstrukce mimosmluvní odměny spočívá na třech pilířích. Jsou 

jimi tarifní hodnota, úkony právní služby a sazba odměny advokáta.“.42 Tarifní hodnota 

se určuje dle výše peněžitého plnění či dle hodnoty věci nebo práva.  

Takto stanovená odměna není zcela nezměnitelná, dle situace se dá jak snížit, 

tak zvýšit. Okolnosti, za kterých je možné odměnu zvýšit, demonstrativně uvádí §12 

Advokátního tarifu.  K zvýšení odměny až na trojnásobek, může advokát přistoupit při 

užití cizího práva či jazyka nebo pokud je daný úkon časově náročný. Za úkon časově 

náročný lze považovat i úkony, které se nevymykají obtížností, ale byly realizovány 

v nočních hodinách či mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu.43  

Naopak z jakých důvodů může dojít ke snížení odměny až na polovinu, 

vyhláška neuvádí. Zřejmě může jít např. o sociální důvody či úlevu pro stálého klienta 

apod. 

 

 

3.2.2 Právo nechat se zastoupit 

 

Obecně je substituční oprávnění upraveno v § 26 ZoA. V prvním odstavci je 

uvedeno právo advokáta nechat se zastoupit jiným advokátem. Toto oprávnění není 
                                                 
41  Nález Ústavní soudu ze dne 17. dubna 2013, čj. Pl.ÚS 25/12 -1 
42SVEJSKOVSKÝ, J., VYCHOPEŇ, M., a kol. Zákon o advokacii. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2012, str. 535 
43VEVERKA,Vojtěch. K podmínkám zvýšení mimosmluvní odměny obhájce, Bulletin advokacie. 2002, 
roč. 2002, č. 8, s. 78. 
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nijak omezené, ale z logiky věci a dle autorů komentáře k ZoA si nemůže advokát zvolit 

zástupce, se kterým klient nesouhlasí. Zastoupení probíhá na základě plné moci.  

V § 26 odst. 2 ZoA je uvedena možnost advokáta nechat se zastupovat při 

jednotlivých úkonech zaměstnancem či advokátním koncipientem. Zde už je ale 

uvedena určitá podmínka, a to nestanoví-li zvláštní předpis jinak. Těmito zvláštními 

předpisy jsou § 35 odst. 1 trestního řádu, § 25 odst. 2 OSŘ a § 31 odst. 1 zákona č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu, kde je uvedeno, kdy je vyloučena substituce 

advokátním koncipientem. 

Důležitým předpisem je usnesení představenstva ČAK č. 6/1998 Věstníku ze 

dne 8. prosince 1998, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění 

advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta. Tento stavovský předpis 

stanoví, že koncipient může zastoupit advokáta, pokud se dá předpokládat, že zvládne 

daný úkol s řádnou odborností. Proto výše zmiňovaný předpis v čl. 4 až 7 mimo jiné 

určuje, po kolika měsících právní praxe může advokátní koncipient zastupovat klienta 

před soudem konkrétního stupně a v konkrétním druhu řízení. Např. v občanskoprávním 

řízení před okresním soudem nejdříve po 3 měsících právní praxe, ale 

v občanskoprávním řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně i soudem 

odvolacím až po 1 roce právní praxe. V trestním řízení lze ustanovit koncipienta 

zástupcem pouze pro přípravné řízení a pro řízení před okresním soudem, a to až po 3 

měsících právní praxe. 

Etický kodex problematiku substitučního oprávnění řeší v čl. 13,kde je 

stanoveno, že za odměnu zmocněnce stavovsky odpovídá zmocnitel. Dále je zde 

stanovena povinnost substituta, že pokud odmítne zastoupení, tak to musí bez 

zbytečného odkladu oznámit a zároveň provést neodkladné úkony, aby nevznikly 

nepříznivé následky. Poslední odstavec čl. 13 odkazuje na pravidlo péče řádného 

odborníka. 

 

3.3 Práva klienta 

 

Práva klienta nejsou explicitně vyjmenovaná, ale dají se jednoduše odvodit od 

povinností advokáta. Jelikož vztah klienta a advokáta je synallagmatický. Takže klient 
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má právo udílet advokátovi pokyny a požadovat jejich splnění, ale samozřejmě jen 

v případě, že nejsou v rozporu s předpisy.  

Další právo klienta je právo na informace o svém případu. Jedno 

z nejdůležitějších práv klienta odpovídá advokátově povinnosti mlčenlivosti. Klient má 

právo na to, aby informace, které advokátovi poskytne, zůstaly v tajnosti. Toto 

oprávnění není absolutní, protože je potřeba některé informace uvést např. v žalobě a 

bez sdělení těchto relevantních údajů by nebylo možné řízení vést. V návaznosti na již 

zmiňovaný § 24 ZoA má klient právo na náhradu škody, kterou advokát způsobí při 

výkonu advokacie.  

 

3.4 Povinnosti klienta 

 

Povinnosti klienta taktéž nejsou nikde výslovně uvedeny, ale je jich možné 

vydedukovat hned několik. První a zřejmě nejdůležitější je povinnost součinnosti 

s advokátem. Pokud klient nespolupracuje a nepodá advokátovi informace či nepředloží 

důkazy, tak z logiky věci vyplývá, že ho advokát nemůže řádně zastupovat. Odmítnutí 

součinnosti může být jeden z důvodů vypovězení smlouvy o poskytování právních 

služeb advokátem.  

Další povinností klienta je nahradit advokátovi škodu, kterou mu způsobí. 

Odpovědnost za škodu má klient na rozdíl od advokáta pouze obecnou dle ObčZ. Tudíž 

škoda musí být způsobena zaviněně.  

Poslední z hlavních povinností klienta je uhradit advokátovi odměnu, a to ve 

výši, která byla smluvena či určena dle advokátního tarifu. O odměně a způsobu 

stanovení výše odměny je podrobněji pojednáno výše. 
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4 Zánik vztahu advokát-klient 

 

4.1 Splnění 

 

Nejběžnější a zároveň nejžádanější způsob ukončení vztahu mezi advokátem a 

klientem je splnění smlouvy, tj. poskytnutí té právní služby, na kterou byla daná 

smlouva uzavřena. Takže právní vztah mezi advokátem a klientem skončí např. 

sepsáním smlouvy, pravomocným skončením řízení apod. 

 

 

4.2 Výpověď smlouvy o poskytování právních služeb 

 

Dalším důvodem zániku smlouvy je výpověď. Tento způsob zániku upravuje 

především § 20 ZoA. Vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb může 

kterákoliv ze smluvních stran. Klient může vypovědět smlouvu z jakéhokoli v důvodu, 

a to dokonce i bez udání důvodu. Je to projev smluvní volnosti.  

Ze strany advokáta je tato možnost omezena. V § 19 ZoA nalezneme taxativně 

vyjmenované  důvody, kdy musí advokát odmítnout poskytnutí právních služeb. Ale 

může nastat případ, kdy advokát danou skutečnost zjistí až poté, co smlouvu o 

poskytování právních služeb uzavřel. V této situaci advokát obligatorně smlouvu 

s klientem vypoví. Důvody pro odmítnutí poskytnutí právních služeb byly vyjmenovány 

již výše, pro připomenutí jsou to následující: 

1)  Již poskytnuté právní služby v téže či související věci osobě, jejíž zájmy 

jsou v nesouladu s novým klientem , což se vztahuje i na advokáty, jež vykonávají 

advokacii společně či v zaměstnaneckém poměru. 

2) Advokát má informaci o jiném současném či bývalém klientovi, která by 

nového klienta mohla neoprávněně zvýhodnit. 

3)  Na projednání téže věci byl účasten advokát nebo jeho osoba blízká či 

jsou zájmy nového klienta jsou v rozporu se zájmy advokáta nebo jeho osoby blízké. 

Další ustanovení § 20 ZoA neukládají již advokátovi povinnost vypovědět 
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smlouvu o poskytování právních služeb, ale stanoví pouze oprávnění takovou smlouvu 

vypovědět. Zákon uvádí, že důvodem k vypovězení může být: 

1) narušení důvěry mezi klientem a advokátem; 

2) neposkytnutí potřebné součinnosti klientem; 

3) klientovo trvání na pokynech i přes jejich rozpor s předpisy; 

4) nesložení přiměřené zálohy na právní služby na žádost advokáta. 

Pod bodem 1 je uvedeno narušení důvěry. Tento pojem je dosti široký a lze pod 

něj podřadit téměř cokoli, proto bude záležet především na intenzitě daného narušení. 

Bod 2 a 3 byl v této práci již detailněji zmiňován výše. 

Odst. 6 § 20 ZoA chrání klienta, a to tím, že zavádí lhůtu 15 dnů, ve které je 

advokát povinen konat neodkladné úkony, aby klient neutrpěl újmu. K běhu této lhůty 

se vyjádřila kárná komise ČAK ,a to upřesněním, že lhůta nepočíná běžet dnem, kdy se 

o výpovědi dozvěděl klient, ale až poté, co se o výpovědi plné moci dozvěděl 

soud.44Tato advokátova povinnost netrvá, pokud klient takové plnění nepožaduje. 

 

 

4.3 Smrt 

 

Skutečností, která není závislá na lidské vůli, je smrt. Touto skutečnosti 

samozřejmě právní vztah mezi advokátem a klientem zaniká, a to bez ohledu na to, zda 

zemřel advokát nebo klient. Může však nastat situace, že advokát zemře během řešení 

případu, tuto situaci řeší stanovisko ČAK.45 V tomto stanovisku prezentovalo 

představenstvo ČAK názor, že klientské spisy nejsou advokátovým majetkem, tudíž se 

nestávají předmětem dědictví. Dále je zde uvedeno, že pokud advokát vykonává 

advokacii samostatně, měla by ČAK, pokud to vyžaduje ochrana práv a zájmů klienta, 

určit jiného advokáta, který učiní nezbytné úkony, aby klientovy zájmy nebyly 

ohroženy. Za zájmy klienta se považuje i převzetí spisů a ochrana před jejich zneužitím, 

z toho lze dovodit, že nástupce zemřelého by měl být určen vždy.  

                                                 
44Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 7. 4. 2000 sp. zn. K 12/00. 
45Stanovisko představenstva České advokátní komory k problematice klientských spisů vedených 
advokátem, který zemřel, ze dne 12. 9. 2006 
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Část B – Povinnost mlčenlivosti 

 

Institut mlčenlivosti není v právním řádu České republiky explicitně definován. 

Mlčenlivost se dá vyložit jako institut, který slouží k ochraně určitých informací. Tudíž 

osoba, která obdržela určité informace v souvislosti se svým povoláním, je bez 

oprávnění nesmí poskytnout nikomu jinému. Při zachování mlčenlivosti je třeba zdržet 

se veškerých projevů, které by vedly k odhalení předmětné skutečnosti, a to jak projevů 

ústních tak písemných či konkludentních. A zároveň nehraje roli, zda dané projevy jsou 

uskutečněny při výkonu profese např. při výpovědi u soudu nebo doma při posezení 

s kamarády. Povinnost mlčenlivosti je obecná povinnost určitých profesí. Nevztahuje se 

jen na advokáty, ale třeba také na lékaře v podobě lékařského tajemství či na daňové 

poradce. Jelikož se diplomová práce věnuje vztahu mezi advokátem a klientem, tak je 

tato část zaměřena na mlčenlivost advokáta. 

Povinnost mlčenlivosti je stěžejní povinností advokáta a tvoří jeden ze 

základních pilířů výkonu advokacie. Bez ní by nebylo možné vybudovat důvěru mezi 

advokátem a klientem, která je velmi podstatná pro řádné a popř. úspěšné zastoupení 

klienta. Povinnost mlčenlivosti je natolik významná, že je obsažena i přímo ve slibu 

advokáta při zápisu do seznamu advokátů „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít 

právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat 

povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“46 

Povinnost mlčenlivosti nelze považovat za zvýhodnění profese advokáta, není 

to žádné privilegium advokátního vztahu, ba naopak. Institut mlčenlivosti je zaveden 

čistě k ochraně práv a zájmů klienta. Tato ochrana není absolutní, jelikož povinnost 

mlčenlivosti je konstruována jako povinnost relativní, existuje totiž několik možnosti, 

jak ji prolomit či klient může advokáta této povinnosti zprostit. Podrobnosti těchto 

možností jsou rozebrány v dalším textu. 

  

                                                 
46 §5 odst. 1 písm. j. ZoA 
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1 Právní úprava mlčenlivosti 
 

 

Povinností mlčenlivosti se zabývá více právních předpisů. Nejkomplexnější 

úpravu povinnosti mlčenlivosti obsahuje ZoA, dále ji nalezneme v Etickém kodexu 

(podrobněji níže). 

Další zmínky o povinnosti mlčenlivosti v právních předpisech jsou již spíše 

dílčí. Lze zmínit § 124 OSŘ, kde je zakotveno pravidlo, že dokazování lze provést jen 

tak, aby byla šetřena zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti. Toto ustanovení se 

nevztahuje pouze na výslech, který u advokáta lze provést jen v případě, že byl 

mlčenlivosti zproštěn, ale užije se přiměřeně i na jiné důkazní prostředky. Obdobnou 

úpravu týkající se zákazu výslechu svědka lze nalézt i v § 99 odst. 2 v trestním řádu47. O 

dalších zákonech, jež se dotýkají povinnosti mlčenlivosti, např. o zákonu o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je 

pojednáno níže. 

 

1.1 Zákon o advokacii 
 

Ústředním ustanovením vztahující se k povinnosti mlčenlivosti je § 21ZoA, 

kde je v odst. 1 stanovena mlčenlivost obecně: „Advokát je povinen zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním 

právních služeb“48. 

§ 21 má celkově devět odstavců, které obsahují především výjimky, kdy se lze 

povinnost mlčenlivosti porušit, či dokonce kdy je nutné povinnost mlčenlivosti 

nedodržet, podrobnější vysvětlení je obsaženo v následujících kapitolách. 

 

 

                                                 
47Svědek nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou 
povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto 
povinnost má, zproštěn. 
48  § 21 odst. 1 ZoA 
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1.2 Etický kodex 
 

Etický kodex v čl. 6 odst. 4 zakazuje advokátovi použít informace, které se 

dozvěděl při poskytování právních služeb, na úkor klienta či ve prospěch svůj nebo 

třetích osob. Tento zákaz je širší než povinnost mlčenlivosti, která je v ustanovení 

tohoto článku též zahrnuta, jelikož využití některých informací (kupř. seznam zákazníků 

určité společnosti či záměr o prodeji konkrétních nemovitostí) nemusí vést přímo 

k porušení povinnosti mlčenlivosti.  

Další článek Etického kodexu, který se zmiňuje o mlčenlivosti, je 

čl. 14. v odst. 2. Věnuje se povinnostem při domovní prohlídce u advokáta, ten má 

povinnost orgánu, který prohlídku provádí sdělit, že je ze zákona vázán povinností 

mlčenlivosti. V návaznosti na toto sdělení je advokát oprávněn požadovat přítomnost 

nezainteresovaného člena ČAK.49 

Následující odst. 3 stanoví pravidlo o nutnosti poučit osoby, které spolupracují 

s advokátem na poskytování právních služeb, o jejich povinnosti mlčenlivosti. Tato 

mlčenlivost se do určité míry váže i na svědeckou povinnost. Poučení spolupracujících 

osob je i v zájmu advokáta, jelikož za tyto osoby, které tuto povinnost poruší a nejsou 

v advokátním stavu, je kárně odpovědný dotčený advokát. 

  

                                                 
49Podrobněji např. nález Ústavního soudu ze dne 28. srpna 2009, sp. Zn. II. ÚS 2894/08, 
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2 Obsah povinnosti mlčenlivosti 
 

Obsah mlčenlivosti se dá posoudit z několika hledisek. První z nich je věcné, tj. 

na které informace se mlčenlivost vztahuje. Druhé hledisko je osobní, tj. kdo musí o 

daných skutečnostech mlčet. A třetí je časové, tj. od kdy do kdy je nutno mlčenlivost 

zachovat. 

 

 

2.1 Věcný obsah povinnosti mlčenlivosti 
 

Povinnost mlčenlivosti je nutné dodržovat o všech skutečnostech, o kterých se 

advokát dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb. Lze mezi ně zařadit 

všechny právní skutečnosti,50 ale i skutečnosti jiné např. postavení konkrétních lidí 

apod. Mezi chráněné údaje patří veškeré údaje o klientovi, včetně toho, zda advokát 

danou osobu zastupuje či nikoli. Sporné se jeví ,zda je nutné zachovávat mlčenlivost o 

věcech, které jsou obecně známé např. z medií nebo které se advokát nedozvěděl přímo 

při výkonu advokacie. Autoři komentáře k ZoA zastávají názor, že povinnost 

mlčenlivosti slouží výhradně k ochraně zájmů klienta a k navázání důvěry mezi 

advokátem a klientem, tudíž je nelogické mít povinnost mlčet o něčem, co je obecně 

známé. A co se týče skutečnosti, o které se advokát dozvěděl dříve než v rámci výkonu 

advokacie, tak na tuto skutečnost se povinnost mlčenlivosti nevztahuje, ale jen 

v případě, že daná skutečnost je totožná. 

Na druhou stranu Mgr. Markéta Zachová ve svém článku uvádí: „…nezáleží na 

tom, z jakého pramene určitá skutečnost pochází, tj. zda se o ní advokát dozvěděl přímo 

od klienta nebo od protistrany, od svědků, ze spisu či protokolu apod. V zásadě se 

povinnost mlčenlivosti vztahuje i na skutečnosti, které jsou veřejně známy (zejm. ze 

sdělovacích prostředků); chráněným zájmem klienta v tomto případě může být zájem na 

tom, aby se již zveřejněná skutečnost dále nešířila…“ 51 

Kárná komise ČAK rozhodla, že advokát je povinen zachovávat povinnost 

                                                 
50okolnost, s níž právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu, tj. subjektivních práv a 
právních povinností. (Gerloch, Aleš., Teorie Práva, Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2004, str. 161) 
51Zachová, Markéta: Povinnost mlčenlivosti advokáta, Bulletin advokacie 2001, roč. 2001, č.4, s. 24 
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mlčenlivosti i ohledně údajů, které jsou zjistitelné i jiným způsobem. V konkrétním 

případě se jednalo o to, že advokát předložil Policii České republiky smlouvu o prodeji 

nemovitosti bez souhlasu klienta, čímž kárně potrestaný advokát porušil svou zákonnou 

povinnost mlčenlivosti, a to i přesto, že informace obsažené ve smlouvě jsou snadno 

zjistitelné z veřejně přístupného katastru nemovitostí.52 

Z logiky věci vyplývá, že povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na věci, které 

byly advokátovi poskytnuty bez ohledu na to, zda se již s nimi seznámil či nikoli. Může 

se jednat např. o složky v počítači, listinné dokumenty nebo třeba i počítačový program 

atd.  

 

 

2.2 Osobní rozsah povinnosti mlčenlivosti 
 

Kdo všechno je povinen dle zákona dodržovat povinnost mlčenlivosti? 

Povinnost mlčenlivosti se samozřejmě vztahuje na advokáta, ale jelikož advokát při 

poskytování právních služeb spolupracuje s jinými osobami, tak je potřeba povinnost 

mlčenlivosti rozšířit také na další jedince, kteří mají co dočinění s poskytováním 

právních služeb.  

Povinnost mlčenlivosti všech osob, které se s advokátem podílejí na zajištění 

právní služby, je odvozená od primární povinnosti advokáta. Tato odvozenost 

způsobuje, že osoby spolupracující s advokátem nenesou stavovskou odpovědnost, a 

proto nemohou být kárně potrestány. Tudíž stavovskou odpovědnost za tyto osoby nese 

advokát, proto je mu uložena povinnost tyto osoby o mlčenlivosti poučit (detailněji 

výše). 

 V § 39 ZoA je uvedeno, která ustanovení ZoA se přiměřeně užijí pro 

advokátního koncipient, přičemž je mezi ně zařazena i povinnost mlčenlivosti. 

 Dále se povinnost mlčenlivosti obdobně vztahuje na zaměstnance 

advokáta, mezi které lze zařadit, kromě výše uvedených advokátních koncipientů, 

studenty, sekretářky apod. 

Další skupinu osob podléhající povinnosti mlčenlivosti tvoří jiné osoby, které 
                                                 
52 rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 15. 1. 1999 sp. zn. K 249/98 
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se určitou měrou podílejí na poskytování právních služeb. Lze sem podřadit znalce, 

tlumočníky či daňové poradce apod. 

 Poslední kategorií osob jsou členové orgánů ČAK, její zaměstnanci a 

všechny osoby, které se účastní kárného řízení. U této kategorie platí několik výjimek, 

kdy je povinnost mlčenlivosti neváže. Tato omezení jsou v ZoA řešena odkazy na jiná 

ustanovení. První z nich je, že ti, co prověřují, zda skutečně došlo ke kárnému 

provinění, nejsou povinností mlčet zcela vázáni, a to pouze v nezbytném rozsahu. Dále 

nejsou vázáni v řízení dle § 55 ZoA, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ČAK a v dalších 

řízení dle § 55b (např. řízení ohledně nezapsání do seznamu advokátů ve lhůtě nebo 

pokud nebylo umožněno ve lhůtě vykonat advokátní zkoušku či složit slib apod. 

 

 

2.3 Časový rozsah povinnosti mlčenlivosti 
 

Tato povinnost vzniká okamžikem, kdy se advokát danou informaci dozví. 

Trvání povinnosti mlčenlivosti není časově omezeno, dokonce trvá, i když je advokát 

vyškrtnut ze seznamu advokátů, jak je stanoveno v § 21 odst. 8 ZoA. Zánik této 

povinnosti nastane jen zproštěním od klienta či zákonným prolomením této povinnosti a 

fakticky ještě smrtí povinného advokáta. 
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3 Prolomení mlčenlivosti 
 

Jak již bylo zmíněno výše, tak povinnost mlčenlivosti není absolutní a lze 

prolomit několika způsoby a z různých důvodů. 

Taktéž bylo již řečeno, že mlčenlivost patří mezi základní povinnosti advokáta 

a je jedním z hlavních předpokladů pro poskytování právních služeb. Proto by 

k prolomení povinnosti mlčenlivosti mělo docházet jen zcela výjimečně, jen v nezbytně 

nutných případech a zároveň v co nejmenším rozsahu. Advokát je ten, kdo má být 

schopen v konkrétním případě rozlišit, které informace jsou důležité a nezbytné pro 

posouzení skutkového stavu, a na druhou stranu odlišit ty nepodstatné informace a o 

těch i nadále zachovat mlčenlivost.53 

 

 

3.1 Zproštění povinnosti mlčenlivosti 
 

Problematice zproštění se věnuje § 21 odst. 2 zákona o advokacii. Zprostit 

mlčenlivosti advokáta nemůže nikdo jiný než klient či klientům právní nástupce. Že tuto 

možnost má pouze klient, je předvídatelné, jelikož různá řízení jsou vedena i proti státu, 

či soukromé zájmy klienta mohou být v rozporu se zájmy veřejnými. Z toho vyplývá, že 

pokud by tuto možnost měl např. i nějaký státní orgán, tak by byla ztracena veškerá 

objektivita řízení. V případě právnických osob advokáta zprošťuje mlčenlivosti její 

statutární orgán.  

Pokud klient zemře či zanikne, v případě právnické osoby, tak oprávnění 

zprostit advokáta povinnosti mlčet přechází na dědice popř. na právního nástupce 

klienta. Nastane-li situace, kdy neexistuje dědic či právní nástupce, nemůže nikdo 

advokáta mlčenlivosti zprostit, jelikož například pokud by dědictví měl nabýt stát 

v podobě odúmrti54, nastal by výše nastíněný problém. Lze se setkat i s názorem, že 

v případě, že není právní nástupce, je možné ustanovit opatrovníka soudem, který by 

chránil zájmy zemřelého či zaniklého klienta a posuzoval, zda v konkrétních věcech má 

                                                 
53Parafráze rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. června 2012, č. j. 6 Ads 30/2012 - 47 
54 § 462 ObčZ: Dědictví, jehož nenabude žádný dědic, připadne státu. 
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advokáta zprostit mlčenlivosti či nikoliv.55 V případě mnohočetnosti právních nástupců 

musejí se zproštěním povinnosti souhlasit všichni. 

Na možnost zproštění advokáta mlčenlivosti jinou osobou než klientem se 

v literatuře objevují různorodé názory. Častokrát autoři článků uvádí, že kromě klienta 

či právního zástupce nemůže zprostit advokáta mlčenlivosti nikdo.56 

Další variantou je, že kromě klienta a jeho právních nástupců může advokáta 

zprostit mlčenlivosti osoba, jenž je oprávněna jednat za klienta jeho jménem tj. zástupce 

na základě plné moci nebo třeba zákonný zástupce57. 

Co se týče dalších osob, tak se názory odborníků liší. U likvidátora společnosti 

panuje povětšinou shoda, že nemá oprávnění zprostit advokáta mlčenlivosti. Lze to 

odůvodnit tím, že i když je společnost v likvidaci, má nadále statutární orgán, jemuž 

toto oprávnění i nadále přísluší. Nejvíce rozporuplné názory se týkaly správce 

konkurzní podstaty potažmo insolvenčního správce. V Bulletinu advokacie byl v roce 

1998 uveřejněn článek, v němž je psáno: „Advokát sám nemá vůči správci podstaty 

žádnou zákonnou povinnost (…). Ostatně vůči správci podstaty je advokát (bývalý 

zástupce úpadce) plně vázán povinností mlčenlivosti podle § 21 ZA. I zde platí, že 

advokáta může mlčenlivosti zprostit jen klient, popř. jeho právní nástupce (§ 21 odst. 2 

ZA). Přitom správce podstaty nelze pokládat za právního nástupce úpadce, neboť i po 

prohlášení konkurzu trvá úpadcova subjektivita (zanikají jen jeho dispoziční oprávnění 

s majetkem v podstatě).“ 58 Ale  dne 8. října 2002 přijalo představenstvo ČAK 

stanovisko, kde se výše nastíněný názor mění: „Správce konkurzní podstaty je ve smyslu 

§ 14a ZKV oprávněn od právní moci usnesení soudu o prohlášení konkurzu zprostit 

advokáta povinnosti mlčenlivosti ohledně těch skutečností, které se dozvěděl 

v souvislosti s právními službami poskytnutými úpadci, a to v rozsahu nakládání s 

majetkem, patřícím do konkurzní podstaty, nikoliv však též v souvislosti s jinými než 

majetkovými právy. Správce je přitom povinen rozsah zproštění povinnosti mlčenlivosti 

vůči advokátovi vymezit tak, aby bylo zřejmé, o jaké skutečnosti se jedná a že tyto 

                                                 
55Ptašnik, Adam, Štanglová, Karolína: Zproštění mlčenlivosti advokáta, Právní rozhledy 15/2004, s. 579 
56 Př. Vantuch, Pavel: Mlčenlivost obhájce, zproštění mlčenlivosti a jeho oznamovací povinnost, Bulletin 
advokacie 2013, č. 4, s. 13 
57 Zákonná úprava ObčZ §§22-33b 
58Zoulík, František: K otázce vztahu advokáta – správce podstaty – mlčenlivost, Bulletin Advokacie 
1998, roč. 1998, č. 2. s. 62 
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skutečnosti souvisejí s konkrétním zařazením do soupisu konkurzní podstaty.“ 59 

Formu jednostranného adresovaného právního úkonu v podobě zproštění 

povinnosti mlčenlivosti zákon jasně stanoví. Zproštění musí být dle zákona písemné a 

adresované přímo advokátovi. Zde je třeba zdůraznit, že zproštění mlčenlivosti, které je 

učiněno např. do protokolu před policejním orgánem, je neplatné a advokátovi neukládá 

žádnou povinnost vypovídat. Jediná platná ústní varianta zproštění mlčenlivosti je do 

protokolu u soudu. 

Zproštěný advokát může posoudit, zda zproštění nebylo dáno pod nátlakem či 

v tísni. V praxi by totiž mohly nastat případy, kdy ke zproštění mlčenlivosti dojde např. 

po nátlaku orgánů činných v trestním řízení, kdy je kupř. vazebně stíhanému 

obviněnému přislíbeno, že již nebude podán další návrh na prodloužení vazby. Pokud 

má advokát pocit, že ke zproštění nedošlo svobodně a dobrovolně, je i nadále vázán 

povinností mlčet. 

Advokát má danou obecnou povinnost jednat vždy v zájmu klienta, proto 

zachová mlčenlivost i v případě platného zproštění, pokud usoudí, že v dané situaci je 

ve prospěch klienta, aby mlčel.  

 

3.2 Další důvody prolomení mlčenlivosti advokáta 
 

Existuje několik dalších důvodů, mimo výše zmiňované zproštění, ze kterých 

lze prolomit mlčenlivost advokáta. Tyto důvody budou nastíněny v dalších šesti 

krátkých podkapitolách. 

 

3.2.1 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu60 
 

Další prolomení mlčenlivosti je zmíněno v § 21 odst. 2 ZoA. Toto ustanovení 

dále rozvíjí zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

                                                 
59Stanovisko představenstva ČAK ze dne 8. 10. 2002 k otázce rozsahu zproštění povinnosti mlčenlivosti 
advokáta správcem konkursní podstaty. Bulletin advokacie, 2003, č. 1, s. 94–96. 
60 Zákon č. 253/2008 Sb. 
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usnesení představenstva ČAK61, které stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a 

postupu kontrolní rady České advokátní komory ve vztahu k výše jmenovanému 

zákonu. Zákon ukládá advokátovi v souvislosti se zabráněním legalizace výnosů 

z trestné činnosti či financování terorismu tyto povinnosti: 

1) povinnost identifikace klienta, 

2) povinnost kontroly klienta, 

3) povinnost neuskutečnit obchod,  

4) povinnost uchovávat údaje o podezřelých obchodech, 

5) oznamovací povinnost, 

6) povinnost odložit splnění příkazu klienta. 

Pro účely této práce je nejpodstatnější advokátova povinnost oznámit 

podezřelý obchod („obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy 

o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou 

určeny k financování terorismu, (…) např. klient provádí výběry nebo převody na jiné 

účty bezprostředně po hotovostních vkladech, (…), klient provádí převody majetku, 

které zjevně nemají ekonomický důvod“ apod.)62, pokud vykonává sledované činnosti, 

které jsou v zákoně taxativně vyjmenovány a mezi ně patří kupř. úkony v souvislosti 

s advokátní úschovou peněz i jiného majetku klienta nebo pokud služby spočívají 

v obstarání koupě či prodeje nemovitosti, inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo 

výběrech prováděných při bezhotovostním i hotovostním platebním styku apod.63 Pro 

úplnost zákonná definice legalizace výnosů z trestné činnosti zní: „…jednání sledující 

zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti 

s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem…“ 64. 

Tato oznamovací povinnost je dále zúžena zvláštním ustanovením o notářích a 

advokátech a to tak, že se nevztahuje na informace, které se advokát dozvěděl 

v souvislosti s poskytováním právních rad nebo následným ověřováním právního 

                                                 
61 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 
62 Úplná definice podezřelého obchodu je obsažena v § 6 zákona č. 253/2008 Sb. Zákon o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
63 Více §2 odst. 1 písmeno g zákona č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
64Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, § 3 
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postavení klienta, obhajobou klienta v trestním řízení, zastupováním klienta v řízení 

před soudy nebo poskytováním jakýchkoliv právních rad týkajících se řízení před soudy 

a trestního, a to bez ohledu na to, zda tato řízení již byla zahájena či nikoliv nebo zda již 

byla ukončena.65 

 Oznamovací povinnost, dle výše uvedeného zákona, advokát neplní 

obecně k Ministerstvu financí, ale členu kontrolní rady ČAK, a to osobně do dvou dnů 

od zjištění podezřelého obchodu. Člen kontrolní rady ČAK oznámení advokáta 

přezkoumá s ohledem na soulad se zákonem o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, s ZoA a s výše zmíněným usnesením 

ČAK č. 2/2008, pokud je oznámení v pořádku, tak ho do pěti dnů kontrolní rada 

postoupí finančnímu analytickému útvaru na Ministerstvu financí.  

V čl. 12 usnesení66 je dále uvedeno, v návaznosti na zákaz poskytovat klientovi 

informace týkající se učinění oznámení, šetření podezřelého obchodu a úkonů 

učiněných ČAK a Ministerstvem financí, že tento zákaz nemusí být striktně dodržen, 

pokud advokát tyto informace klientovi podá za účelem odradit klienta od zapojení se 

do nedovolené činnosti. 

Pro přesnost je nutno uvést, že oznamovací povinností dle tohoto zákona není 

dotčena povinnost překazit trestný čin dle trestního zákoníku. 

 

3.2.2 Substituce 
 

Jak již bylo zmíněno výše, advokát má právo nechat se zastoupit, které je 

zakotveno v § 26 ZoA a pamatuje na něj i § 21 odst. 3 ZoA, který uvádí, že povinnost 

mlčenlivosti neplatí, pokud se advokát nechá zastoupit či pověřuje jednotlivými úkony 

osobu, která má taktéž povinnost zachovávat mlčenlivost např. jiný advokát či 

advokátní koncipient. Pokud by tato výjimka nebyla možná, tak by to bylo přímo proti 

smyslu substituce, jelikož je naopak žádoucí, aby ten, jemuž je určitý úkon svěřen, se co 

nejdetailněji s případem a jeho okolnostmi seznámil a mohl daný úkol řádně splnit. Tato 

                                                 
65 §27 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
66 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 
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výjimka se nedotýká pouze advokátních koncipientů, ale i osob, které jsou uvedeny 

v kapitole 5.2.2. zabývající se osobním rozsahem povinnosti mlčenlivosti. 

 

 

3.2.3 Soudní spor mezi advokátem a klientem 
 

Nelze opomenout situaci, kdy vznikne rozpor mezi advokátem a klientem, na 

tento případ pamatuje ustanovení § 21 odst. 4., které povinnost mlčenlivosti částečně 

zužuje v rozsahu nezbytně nutném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem. 

V případě, že předmětem je spor mezi advokátem a jeho klientem či klientovým 

právním nástupcem. 

Nejčastějším důvodem sporu v praxi bývá odměna advokáta, na kterou, jak již 

bylo zmíněno, má advokát právní nárok. Když dojde k tomu, že advokát podá palmární 

žalobu tj. žalobu na zaplacení odměny67, tak pokud by v takovémto sporu byl advokát 

nucen dodržet plně svou povinnost mlčenlivosti, zřejmě by neunesl důkazní břemeno a 

nemohl plně prosazovat svá práva. 

Pro úplnost lze uvést, že v obdobném rozsahu advokát není povinen dodržet 

povinnost mlčenlivosti v případě, kdy je trestně stíhán v souvislosti s výkonem 

advokacie. Autoři komentáře tento názor opírají o právo každého na obhajobu dle čl. 40 

odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Dle hierarchie právních předpisů nemůže být 

toto ústavně zaručené právo potlačeno běžným zákonem.  

Prolomení mlčenlivosti z důvodu své vlastní obhajoby v případě, že klient na 

advokáta podal trestní oznámení, lze taktéž opřít o § 21 odst. 4 ZoA. Ale toto 

ustanovení již nelze aplikovat opačně, kdy advokát sám iniciuje řízení a aktivně přitom 

sděluje důvěrné informace, které se dozvěděl od klienta v souvislosti s poskytováním 

právních služeb. Tento názor vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku týkajícího se 

mimo jiné situace, kdy advokát podal na svoji klientku trestní oznámení, a to jako 

reakci na odložené trestní oznámení klientky vůči němu, ve kterém sdělil orgánům 

činným v trestním řízení informace o klientky podnikání aj.68 

                                                 
67 Palmáre znamená odměna advokáta 
68Více rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. června .2012, čj. 6 Ads 30/2012 - 47 
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3.2.4 Daňový řád69 
 

Jelikož je výkon advokacie prováděn za úplatu, tak z logiky věci vyplývá, že 

advokát je povinen platit daně, tudíž je daňovým subjektem a každému daňovému 

subjektu daňový řád ukládá určité povinnosti.  

Advokáti jsou tedy povinni podávat daňová přiznání a od této povinnosti je 

odvozena další, a to příjmy a výdaje uvedené v daňovém přiznání náležitě doložit. Při 

dokládání příjmů může dojít k prolomení mlčenlivosti. Na tuto situaci pamatuje ZoA, 

který uvádí: „povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako 

daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků.“ 70 Ani 

v tomto případě nelze opominout základní zásadu a je třeba chránit zájmy klientů, 

z toho důvodu je v zákoně uvedeno omezení, že advokát musí zachovat mlčenlivost o 

povaze věci, ve které právní služby poskytl. V praxi advokát vystaví daňový doklad, ve 

kterém je uvedeno obecně poskytování právních služeb či počet úkonů, které advokát 

klientovi naúčtoval, nikoliv konkrétní věc jako např. rozvod, smlouva o prodeji 

nemovitosti apod. Pokud klient tyto údaje uvést požaduje, lze je napsat zvlášť jako 

přílohu k danému dokladu. 

Na advokáty se nevztahují žádné úlevy ohledně daňových kontrol, jen 

v případě daňové kontrolyje třeba dbát na určitá pravidla. Při daňové kontrole advokáta, 

kdy se správce daně chce seznámit s dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné 

advokátovou povinností mlčenlivosti, je v daňovém řádu v § 255 stanoveno, že správce 

daně si musí povinně vyžádat součinnost ČAK. Až když ČAK ustanoví svého zástupce, 

tak se správce daně s jeho souhlasem a za jeho přítomnosti může s písemnostmi 

seznámit. Podmínky ustanovení zástupce obsahuje usnesení ČAK71, zástupcem může 

být ustanoven jen zaměstnanec ČAK, který má vysokoškolské právnické vzdělání, nebo 

advokát. V případě ustanovení advokáta by měl zvážit, zda předmětem kontroly nejsou 

listiny, které by ho po seznámení s nimi bezdůvodně zvýhodnily. 

Pokud zástupce ČAK souhlas neudělí, tak musí písemnosti zabezpečit tak, aby 

nemohly být zničeny či se s nimi nemohl nikdo jiný seznámit. A bezprostředně po 

                                                 
69Zákon č.280/2009 Sb. 
70 §21 odst. 5 ZoA 
71 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 
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zajištění se předají písemnosti ČAK. V tomto případě má správce daně možnost 

do 15 dnů odepření souhlasu podat návrh k příslušnému krajskému soudu, který může 

svým rozhodnutím souhlas zástupce ČAK nahradit. 

Je třeba zdůraznit, že pokud je daňové kontrole podroben klient a finanční 

orgány si vyžádají součinnost advokáta, musí se advokát odvolat na svoji povinnost 

mlčenlivosti. 

 

 

3.2.5 Kárné řízení a jednání s ČAK a některá další řízení dle ZoA 
 

Dalším logicky odvoditelným prolomením povinné mlčenlivosti advokáta je 

situace během kárného řízení, které proti němu vede kárná komise ČAK, v jejíž 

kompetenci je rozhodovat o závažném nebo opětovném zavinění porušení povinností 

stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi zákonem nebo stavovským 

předpisem72. 

Taktéž se nemůže advokát dovolat povinné mlčenlivosti vůči pověřenému 

advokátovi provedením úkonů k prověření, zda skutečně došlo ke kárnému provinění. 

Tato situace je upravena v § 21 odst. 6 ZoA. Advokát není vázán mlčenlivostí, aby se 

v daném kárném řízení mohl efektivně hájit a zároveň členové orgánůČAK a 

zaměstnanci ČAK, jsou taktéž povinni zachovávat mlčenlivost,73 tudíž jsou i přes 

prolomení mlčenlivosti nadále chráněny zájmy klientů. 

Advokáta neváže povinnost mlčenlivosti i v případech jiných řízení. Prvním 

z nich je řízení o vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů či o pozastavení výkonu 

advokacie, tato řízení jsou upravena v § 55 ZoA. Ustanovení § 55 ZoA se nevztahuje na 

kárné řízení, i přesto, že se taktéž rozhoduje o právech a povinnostech advokáta, ale 

formou individuálních správních aktů a místo kárného řádu74 s podporou trestního řádu 

se subsidiárně použije řád správní.75 Advokáta neváže povinnost mlčenlivosti ani v 

                                                 
72 Kárné provinění - § 32 odst.2 ZoA 
73 § 21 odst. 9 písm b 
74Vyhláška ministerstva spravedlnosti č.. 244/1996 Sb. ze dne 20. 8. 1996, kterou se podle zákona č. 
85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb., 
vyhlášky č. 265/2009 Sb. a vyhlášky č. 485/2012 Sb. 
75 Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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navazujících řízeních před soudem, na který se může advokát obrátit s návrhem na 

přezkum těchto správních rozhodnutí. 

Další soudní řízení, ve kterém může advokát v nezbytném rozsahu porušit svou 

povinnost mlčenlivosti, je případ, kdy advokát využije svého oprávnění dle § 55b odst. 

2 a obrátí se na soud ve sporu o plnění závazku, jakým je např. nezapsání ve lhůtě do 

seznamu advokátů, neumožnění ve lhůtě složit advokátní zkoušku apod.76  

Ve výše nastíněných případech advokát může porušit povinnost mlčenlivosti 

pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv. 

 

 

3.2.6 Trestní zákoník77 
 

Další z výjimek z povinnosti mlčenlivosti, kterou uvádí ZoA v § 21 odst. 7 je 

povinnost advokáta překazit spáchání trestného činu. Trestní zákoník tento trestný čin 

řadí mezi některé další formy trestné součinnosti a v § 367 odst. 1 trestního zákoníku je 

vylíčena skutková podstata nepřekažení trestného činu, která zní, že kdo se 

hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá některý z taxativně 

vyjmenovaných trestný činů, mezi které patří např. vražda, podplácení, teroristický útok 

atd., má povinnost spáchání nebo dokončení takového trestného činu překazit. Pokud 

tuto povinnost nedodrží, tak se dopustí trestného činu nepřekažení trestného činu a bude 

potrestán. V odst. 3 je jako způsob překažení trestného činu uvedeno i včasné oznámení 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.  

Zde nastává zdánlivá podobnost s § 368 trestního zákoníku, který definuje 

trestný čin neoznámení trestného činu. Ale je zde podstatný rozdíl, jelikož u trestného 

činu neoznámení trestného činu se má oznámit trestný čin již spáchaný. A na 

neoznámení trestného činu se výjimka z mlčenlivosti advokáta nevztahuje. Výslovně je 

v trestním zákoníku uvedeno: „Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát 

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

advokacie nebo právní praxe.“78A mimo jiné pokud by měl advokát oznamovací 

                                                 
76 § 55b odst. 1 ZoA 
77 Zákon č. 40/2009 Sb. 
78 §368 odst. 3 věta první zákona č. 40/2009 Sb. 
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povinnost, byť o taxativně vymezených trestných činech, tak by bylo při nejmenším 

obtížné hájit klientovy zájmy, mezi které jistě nepatří nahlášení trestného činu klienta 

policejnímu orgánu či státnímu zástupci. 

  



49 
 

4 Důsledky porušení povinnosti mlčenlivosti 
 

 Aby ochrana klientů byla efektivní, tak porušení zákonné povinnosti 

mlčenlivosti nesmí být bez následků. Porušení této advokátovy povinnosti lze 

postihnout několika způsoby a to především dle závažnosti porušení. Lze se zabývat 

v tomto případě hlavně odpovědností za škodu a kárnou odpovědností advokáta, 

okrajově lze zmínit i trestní odpovědnost. 

Co se týče odpovědnosti za škodu, tak o té byla již zmínka v kapitole 3.1.5. 

v rámci advokátovy povinnosti pojištění odpovědnosti za škodu. Lze opětovně odkázat 

na § 24 ZoA a popřípadě i na čl. 6 odst. 4 Etického kodexu. Otázkou zůstává, dle jakého 

předpisu se bude náhrada škody řídit, zda dle ObčZ či ObchZ. Výběr daného předpisu 

se bude odvíjet od toho, jestli vztah mezi advokátem a klientem vznikl na základě 

mandátní smlouvy a v rámci podnikaní klienta či nikoli. 

Specifické pro povolání advokáta je mimo jiné i to, že je kárně postižitelný. 

Úprava kárné odpovědnosti je obsažena v § 32-35e ZoA, dále především v kárném řádu, 

který je obsažen, jak bylo již zmíněno, ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 

244/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kárné provinění je definováno jako: 

„závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi nebo 

advokátnímu koncipientovi tímto nebo zvláštním zákonem nebo stavovským 

předpisem“79. Z této definice bez všech pochybností vyplývá, že se to týká i povinnosti 

mlčenlivosti, která je jasně stanovena v § 21 ZoA.  

Zde je třeba připomenout, že advokát není kárně odpovědný pouze za jím 

porušenou povinnost mlčenlivosti, ale i za porušení osobami, které se s advokátem 

podílejí na poskytování právních služeb a vůči kterým má advokát poučovací povinnost, 

jak bylo zmíněno výše 

Sankce, které je možné advokátovi v kárném řízení uložit, jsou vyjmenovány v 

§ 32 odst. 3ZoA: 

a) napomenutí, 

b) veřejné napomenutí, 

c) pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním 

                                                 
79 §32 odst. 2 ZoA 
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    právním předpisem,  

d) dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let, 

e) vyškrtnutí ze seznamu advokátů. 

Porušení povinnosti mlčenlivosti je považováno za jedno z nejvážnějších 

provinění advokáta. Proto budou za toto provinění ukládána především přísnější kárná 

opatření. Pro úplnost lze zmínit kárné rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 26. června 

1998 sp. zn. K 133/98, ve kterém byla advokátka uznána kárně vinnou za zaslání dopisu 

jinému advokátovi, ve kterém vylíčila skutečnosti, o kterých se dozvěděla v souvislosti 

s poskytováním právních služeb své dřívější klientce. Za toto kárné provinění jí byla 

uložena pokuta a kárný senát došel k názoru, že „Porušení povinnosti mlčenlivosti je 

jedním z nejzávažnějších porušení povinností advokáta. Tuto povinnost je třeba 

bezpodmínečně dodržet i ve vztahu k jinému advokátovi.“80 

Kárná komise ČAK se v několika svých rozhodnutích zabývala i tím, co 

všechno lze podřadit pod porušení povinnosti mlčenlivosti. Namátkou lze zmínit 

některá z těchto kárných rozhodnutí:  

1) Kárný senát konstatoval, že: „Jde o závažné porušení povinností 

advokáta, jestliže po skončení zastoupení předá klientovi spisový materiál v 

průhledných deskách prostřednictvím třetí osoby, která není vázána povinností 

mlčenlivosti.“81 

2) Dalším zajímavým kárným rozhodnutí je: „Je porušením povinnosti 

mlčenlivosti a tedy kárným proviněním, jestliže advokát po sepsání společenské smlouvy 

podává informace nezúčastněným osobám ještě předtím, než tato společnost byla 

zapsána do obchodního rejstříku.“82 

Pokud je porušení mlčenlivosti natolik společensky škodlivé a nepostačuje 

uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu, tak lze dokonce postihnout jako 

trestný čin neoprávněné nakládání s osobními údaji, jehož skutková podstata je: „kdo, 

byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že 

neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v 

souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou 

                                                 
80Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 26. 6. 1998 sp. zn. K 133/98 
81Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 21. 6. 2002 sp. zn. K 39/00 
82Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 9. 4. 1999 sp. zn. K 396/98. 
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újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.“83 

 

  

                                                 
83 § 180 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Závěr 

 

Tato práce se zabývá vztahem advokáta a klienta. Cílem diplomové práce 

nebylo co nejdetailněji rozebrat veškeré prvky tohoto vztahu, ale spíše podat komplexní 

výklad o jeho vzniku, zániku a především obsahu. Práce se věnuje hlavně oprávněním a 

povinnostem obou stran daného vztahu. Vzhledem množství prací napsaných na 

podobné téma, jsem z důvodu odlišení od ostatních kvalifikačních prací, část B práce 

pojala obsáhleji a zaměřila se detailněji na institut povinnosti mlčenlivosti advokáta. 

Jelikož je tato práce psaná v období, kdy je již v legisvakanční lhůtě84 NOZ, 

který má za cíl utvořit nový obecný rámec soukromého práva a sjednotit některé právní 

předpisy, pokusila jsem se již na některá jeho ustanovení upozornit ve své diplomové 

práci, a to alespoň odkazy na konkrétní ustanovení NOZ. 

Jak již bylo zmíněno, tak vcelku podrobně se práce věnuje povinnosti 

mlčenlivosti advokáta, kterou mu ukládá ZoA. Povinnost mlčenlivosti je dle 

mého názoru jedna z nejdůležitějších pro výkon advokacie a váženost advokátního 

stavu. 

Advokátní stav v dnešní době bývá veřejností chápán velmi rozporuplně 

a povinnost mlčenlivosti má za cíl chránit zájmy klientů a především by měla budovat 

u klientů pocit důvěry. Advokacie by měla být považována za službu druhým, nikoli, jak 

jsem mimo jiné ve svém okolí slyšela, za způsob zbohatnutí na úkor klientů, jež si kvůli 

složitosti a nepřehlednosti právního řádu nedokážou vyřešit svou životní situaci sami. 

Je logické, že povinnost mlčenlivosti není zcela absolutní, v některých 

případech nad soukromými zájmy klientů tj. jednotlivce či nad důstojností advokátního 

stavu převáží jiné zájmy společnosti např. povinnost překazit trestný čin. Proto jsem se 

ve své práci pokusila mimo jiné shrnout a alespoň částečně vysvětlit důvody prolomení 

této stěžejní povinnosti advokáta. 

Advokát by měl dle mého mínění splňovat nejen všechny předpoklady, které 

mu ukládá zákon či stavovský předpis, ale měl by projevovat i určitou dávku empatie, 

pevné morální zásady, být odolný vůči stresu apod. Z těchto důvodů se domnívám, že 

výkon advokacie tedy není zcela pro každého. 

                                                 
84 Tj. lhůta mezi platností a účinností právního předpisu 
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Tato práce byla zpracována dle stavu předpisů ke dni 5. září 2013. 
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Název diplomové práce v anglickém jazyce. Resumé. Klíčová 
slova 
 
Název práce v angličtině zní: Attorney and client 
 
 
Resumé 
 

Tato diplomová práce je zaměřena vztah advokáta a klienta. Její obsah je 

rozdělen do dvou částí. První z nich a je spíše obecného charakteru a zabývá se 

komplexně vztahem mezi advokátem a klientem. Tato část obsahuje čtyři kapitoly. První 

kapitola se snaží nastínit stěžejní pojmy této práce jako je např. advokacie, klient a 

advokát. Dále je zde stručně popsána historie advokacie a to již od dob starověkého 

Říma, a není zde vynechána ani právní úprava advokacie. Druhá kapitola rozebírá 

několikery způsoby vzniku vztahu mezi advokátem a klientem, největší pozornost je 

v této kapitole věnována nejběžnějšímu způsobu a to smlouvě o poskytování právních 

služeb. Další kapitola seřadí mezi ty, které mají pro tuto práci stěžejní význam. Kapitola 

nese název obsah vztahu mezi advokátem a klientem a podrobněji rozebírá některá 

vybraná práva a povinnosti advokáta vůči klientovi a naopak i práva a povinnosti 

klienta vůči advokátovi. Poslední kapitola první části vysvětluje, jak vztah mezi 

advokátem a klientem zaniká. 

Co se týče druhé části diplomové práce, ta je podstatně vice specifičtěji 

zaměřená než první část. Závěrečných 18 stránek se věnuje jen jediné povinnosti 

advokáta a za to jedné z nejdůležitějších, tj. povinnosti mlčenlivosti advokáta. Tuto část 

lze systematicky rozdělit taktéž na čtyři dílčí celky, tj. na obsah této povinnosti, poté je 

detailně rozebírána problematika prolomení mlčenlivosti a to včetně analýzy 

konkrétních ustanovení souvisejících zákonů mimo jiné např. trestního zákoníku či 

daňového řádu. A závěr druhé části je logicky věnován důsledkům porušení povinnosti 

mlčenlivosti, jako je kupř. kárný postih advokáta Českou advokátní komorou.  

Celá práce je doplněna na několika místech judikaturou či kárnými 

rozhodnutími, které dotvářejí celistvý obraz o celé problematice povinností advokáta. 
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Abstract 

 

This thesis deals with the relation of an advocate and a client. The paper is 

divided into two parts. The first part generally focuses on the relation between an 

advocate and a client. This part is composed of four chapters. Chapter one attempts to 

define basic terminology used in this paper, such as advocacy, client and advocate. Then 

the history of advocacy from ancient Rome is outlined  in brief as well as legislation of 

advocacy. Chapter two looks at various ways of formation of the relation between an 

advocate and a client, it focuses on the most common way - a contract about providing 

legal services. Chapter three is one of the crucial chapters of this paper and concentrates 

on chosen rights and obligations of an advocate towards a client and vice versa, rights 

and obligations of a client towards an advocate. The last chapter of the first part 

explicates the termination of the relation between an advocate and a client. 

The second part of the thesis is more specific, final 18 pages deal with one of the 

most signifiant obligations of an advocate – obligation of secrecy. This part is 

subdivided into four sections which present the following: extent of the obligation, 

breaking of the obligation including analysis of particular regulations of related laws, 

for example Criminal Code or Tax Code. The ending of the second part is devoted to 

consequences of breaking the obligation of secrecy, for instance disciplinary sanction of 

an advocate by Czech Bar Association. 

The thesis is supplemented by practice of the courts or disciplinary decisions 

which help to provide overall view of the issue of the obligations of an advocate. 

 

 

Klí čová slova: advokát, klient, povinnost mlčenlivosti, attorney, client, 

obligation of secrecy 

 


