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1. Úvod 
Pět let studií na právnické fakultě, pět let předmětů společného základu a přesto 

naprosto odlišný směr působení v profesním životě. I když startují absolventi 

právnických škol ze stejného bodu, rozhodnutí o konkrétním výkonu povolání je (často) 

trvale rozdělí. Ať už jde o otázku osobní filozofie nebo pragmatického přístupu, jedni 

ve výsledku rozhodují o činech druhých, jiní se je za tyto činy snaží vést k odpovědnosti 

a další jim radí, aby mu předchozí dva neuškodili.  

Jisté je jedno - právníci chtě nechtě stojí po celý život na jednom bitevním poli 

plném norem. Bojují ale spolu či proti sobě? Kde jsou hranice jejich povolání a neztrácí 

se v dílčích činnostech? K čemu vůbec hranice jsou? A platí stále společenský usus, že 

soudce stojí nad stranami, advokát za nimi a notář mezi nimi, případně co je užitečného 

na italské Cameluttiho definici: „Soudce soudí, advokát hájí a notář má předcházeti“ a 

kde je vlastně exekutor...? 

Cílem této práce je hledat vše, co mají právnická povolání společné i to, co 

jednotlivé profese odlišuje v nejširším slova smyslu. Jaká je vlastně jejich role a čím 

konkrétně ji naplňují. A jsou vůbec notáři, advokáti, soudci či soudní exekutoři třeba? 

Obsah názvu práce „Právnická povolání v justici a jejich vzájemný vztah“ si vykládám 

jako výzvu pro hledání toho, co mají právníci společné a co je staví proti sobě. Nejen 

pokud jde jejich předem dané role, ale také pokud jde o jejich vnímání společností i 

výzvy v budoucnu. Pojem „vztah“ chápu široce, jako celý komplex činností, tedy více 

než jen dílčí třecí plochy.  

Ve své práci se nejprve zaměřím na platné právo a zákonné vymezení vybraných 

právnických povolání. Legální rámec je ale jen pouhým odrazovým můstkem. 

Abychom pochopili smysl jednotlivých profesí, je nutné vymezit jejich základní role, 

hledat a zkoumat to, co je tvoří a zároveň odlišuje od ostatních. Nejprve volím cestu 

shodných prvků napříč všemi profesemi od vzdělávání po odpovědnost za chyby – a to 

s poukazem na jednotící i odlišující prvky v rámci každé oblasti. Co je vlastně 

imanentní všem bez ohledu na „barvu taláru“?  

V rámci hledání podobností bych si rád položil několik důležitých dílčích 

otázek: Jak moc jsou profese svázané etickými pravidly? Jak moc důležitá je povinnost 

mlčenlivosti a jak se zachovat v případě, kdy jde proti odlišné povinnosti jiné profese? 
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Jak je upravena majetková ochrana třetích osob a má špatný počin soudce stejné 

důsledky jako chyba advokáta? A hlavně: co vlastně znamená, že jsou některé profese 

vykonavateli veřejné moci? 

Ve své práci se od shodných prvků dostanu k těm, které v minulosti vyvolávaly 

nevoli. Stěžejním bodem pro mě budou veřejné listiny, a to jak listiny v kombinaci 

s doložkou přímé vykonatelnosti, tak prostá legalizace. Platí i dnes, že jsou zejména 

notáři garantem principu právní jistoty? A jak moc se profese o listiny přetahují? 

Závěrem bych se rád věnoval výzvám, kterým právnické profese aktuálně čelí. 

V pozitivním i negativním smyslu. A to jak těm novým, jako je rekodifikace 

soukromého práva, tak těm „historickým“, jako je například problematika pokoutnictví. 

Mezi výzvy bych rád zařadil i pojetí právníka jako podnikatele. Přeci jen si i odborná 

obec klade otázky, zda je například exekutor více úředníkem nebo podnikatelem; zda je 

podnikání vůbec problematické a jestli je pro právnické profese zdravá podnikatelská 

konkurence. 

2. Právnická povolání v justici 

2. 1. Právnická povolání v historii – stručný nástin 

 

 Většina lidských společenství, od prehistorických po starověké, právnické 

profese neznala. Dokud totiž lidé nerozlišovali mezi „právním a neprávním“, právníky 

jednoduše nepotřebovali. Nejdříve se právo muselo oddělit od zvyků, obyčejů a 

morálky1. Narůstající komplikovanost mezilidských vztahů a přibývající normativní 

úprava každodenního života ruku v ruce vyžadovala odborný výklad takové úpravy, 

odbornou právní asistenci.2 Výklad poskytovali nejprve starověcí kněží a rabíni, posléze 

pak římští orátoři anebo lidé znalí práva - Juris prudentes. Ti ale ještě netvořili profesi. 

Byli členy horní vrstvy společnosti a byli přísnými amatéry3. Teprve v době římského 

císařství se začal tvořit samostatný stav „právníků“.  

Z široké skupiny právníků se s další přibývající komplikovaností lidského života 

vyčlenili ti, kteří se hlásili k exkluzivnímu, speciálnímu právnímu povolání. Moderně 
                                                
1 HARVÁNEK, Jaromír a kolektiv. Teorie práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. str. 101 
2 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: 
Linde, 2014. str. 149 
3 HARVÁNEK, Jaromír a kolektiv. Teorie práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 102 
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chápaná právní profese… je organizovaná. Je lukrativní. Vyžaduje speciální, vzdělání, 

je uzavřená těm, kdo je nemají. Má monopol na poskytování právních rad a v zásadě i 

na soudnictví.4 A právě o vazbu na soudy jde v prvé řadě. Soudní proces, tedy řízení 

před zvláštním orgánem státu, historicky nahradil svépomoc a společnost se díky němu 

vydala cestou soudní ochrany práv.5 Po této cestě jde dodnes. Vybrané právnické 

profese tím získaly výsadu mít své stálé místo během sporů o právo. Členové takové 

profese už nemuseli být jen vykladači, vytvořila se skupina právníků, která má 

institucionální povahu a jejíž význam je natolik markantní, že byla nutnost upravit 

samostatně její činnost.  

Zajímavá je také úzká vazba právnických povolání na historii vlastního státu. 

Všimněme si, že například v našich podmínkách je vzájemná interakce mezi 

právnickými profesemi na velmi vysoké a formální úrovni. Mnohdy je s nadsázkou 

důležitější, na jaké straně dokumentu je razítko a kde je podpis, než zda se za listinou 

skrývá obhajitelný příběh (ostatně to je pozůstatek Rakousko-Uherského modelu, který 

dodnes (často nepochopitelně) dodržujeme). Profese jsou ale pestré nejenom „doma“, 

oproti jiným tradičním povoláním (například lékařům, pedagogům či žurnalistům) je 

možné sledovat jejich různé variace napříč světem. Vnitrostátní předpisy, třebaže se 

mohou v lecčem podobat, se v jednotlivých zemích dost významně liší, protože 

zohledňují pokračování často starých tradic.6 I když je v posledních letech patrný 

celoevropský trend harmonizace stěžejních odvětví práva, postavení osob praktikujících 

právo, je věcí každého státu. Tak, jako si čeští občané nemohou představit pořizování 

závěti bez notáře, tak si obdobný akt nedokáží právě s notářem představit v Saudské 

Arábii7. 

2. 2. Základní přehled právnických povolání – výchozí členění  

 

Na realizaci práva v celé jeho šíři se podílejí lidé rozmanitých profesí. V 

nejširším slova smyslu sem můžeme zařadit profese všech pracovníků, resp. 
                                                
4 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: 
Linde, 2014. str. 149 
5 STAVINOHOVÁ, Jaruška, HLAVSA, Petr. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Masarykova 
Univerzita Brno, Doplněk Brno, 2003, str. 20 
6 e-Justice. Právnická povolání. European Justice. Nedatováno. Dostupné na WWW [online]: ˂https://e-
justice.europa.eu/content_legal_professions-29-cs.do˃ 
7 Údaje z Mezinárodní unie notářství. Dostupné na WWW [online]: 
˂http://www.nkcr.cz/index.php?page=UINL˃ 



4 
 

funkcionářů; kteří vykonávají určitou pravidelnou (opakující se) pracovní, 

honorovanou činnost, v níž se předpokládá dodržování, popřípadě aplikace právních 

norem, souvisících s jejich profesí a pracovními postupy. 8  Patří sem tedy soudci, 

podniková právníci, ministerští legislativci, policista řídící dopravu na křižovatce, anebo 

ředitel podniku, účetní či řidič z povolání. V užším slova smyslu hovoříme o 

právnických profesích těch pracovníků, kteří vykonávají v procesu aplikace a realizace 

práva činnosti, vyžadující odbornou právní kvalifikaci. Sem náleží především profese 

tradičně spjaté s organizací justice.9 

Dnešní teorie dělí právnické profese do rozličných skupin. Z hlediska soudního 

procesu pak staví do popředí povolání soudců - osob autoritativně rozhodujících o 

právech a povinnostech ostatních. Ostatní právnické profese související s procesem pak 

autoři označují například jako „ Další orgány právní ochrany“10 nebo „ Další instituce 

justičního systému“.11 Výše uvedené dělení právnických povolání souvisejících se 

soudním procesem umožňuje taková povolání konkretizovat. Kromě soudců se jedná o 

advokáty, notáře, soudní exekutory a státní zástupce. Alena Winterová ve své 

publikaci12 uvádí dále Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pro účely 

této diplomové práce přiblížím postavení a vzájemný vztah těch profesí, které již ze své 

podstaty souvisí s civilním procesem, tedy se souborem právních vztahů vznikajících 

v důsledku postupu (procesních úkonů) soudu a dalších procesních subjektů při 

poskytování ochrany soukromoprávním a některým jiným právním vztahům. 13 

Konkrétně profesi soudců, advokátů, notářů a soudních exekutorů. Je nesporné, že více 

či méně podstatná část náplně práce některých ze zmíněných profesí s civilním 

procesem jako takovým přímo nesouvisí. Jinak by totiž mohli být jejich příslušníci 

státními zaměstnanci. Advokacie, notatriát a exekutorská činnost jsou ale z mnoha 

důvodů povolání organizovaná v profesní samosprávě.14 Ve společnosti se pro tato 

povolání vžil název „ Svobodná povolání“. Důvodem je „svoboda“ výkonu povolání bez 

přímého státního dozoru, tedy které nejsou živnostmi. Faktem je, že jde o svobodu jen 
                                                
8 HARVÁNEK, Jaromír a kolektiv. Teorie práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 101 
9 tamtéž. 
10 STAVINOHOVÁ, Jaruška, HLAVSA, Petr. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Masarykova 
Univerzita Brno, Doplněk Brno, 2003; str. 6  
11 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: 
Linde, 2014. str.6 
12 tamtéž. 
13 tamtéž. str. 34 
14 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. str. 343 
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od výkonné moci státu. Plně je dána působnost státu při zákonných základech činnosti 

profesní samosprávy i v oblasti kontroly státní soudní moci.15 

3.  Právní postavení soudců, advokátů, notářů a soudních exekutorů 

v České republice 

3. 1. Právní postavení soudců 

3.1.1. Základy právního postavení 

 Stěžejními normami, které upravují právní postavení soudců, jsou ústavní zákon 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, (dále jen „Ústava“), Usnesení předsednictva 

České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení  Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“) a zákon č. 

č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (dále jen „ZSS“). Ústava jako základní zákon ve svém článku 

2, odst.1 stanoví, že lid vykonává veškerou státní moc prostřednictvím orgánů moci 

zákonodárné, výkonné a soudní. Dle článku 81 soudní moc vykonávají jménem 

republiky nezávislé soudy. Právě důsledná dělba moci a „síla“ soudcovské mocenské 

samostatnosti tvoří nepostradatelné atributy demokratického právního státu. Důvodem 

je ochrana práv, kdy soudy jsou dle článku 90 povolány především k tomu, aby zákonem 

stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Činí tak prostřednictvím 

specializovaných právníků – soudců.  

Sama Ústava se pak postavení soudce věnuje v Hlavě čtvrté. Dle článku 82, 

odst. 1 jsou soudci při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo 

ohrožovat. Jedná se o základní právo i povinnost, bez které by bylo soudnictví 

nemyslitelné. Článek 82, odst. 2 Ústavy pak stanoví jednu z mnoha pojistek 

nezávislosti, a to že nelze soudce až na výjimky proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k 

jinému soudu. Odst. 3 pak stanoví pojistku v podobě neslučitelnosti soudcovské funkce 

s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné 

                                                
15 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. str. 343 
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správě. Ústava následně konkretizuje pevný a podstatný rámec činnosti soudců a 

definuje další nástroje, které přispějí k soudcovské nezávislosti16.  

Na otázku, kdo přesně se může stát soudcem, nám částečně odpovídá Ústava,17 

v návaznosti na ni pak ZSS ve své části první, hlavě druhé, dílu prvním nazvaném 

Ustanovování soudců a přísedících. Pojem „ustanovování“ soudce je pojmem 

zahrnujícím řadu postupných úkonů, kterých je třeba k tomu, aby funkce soudce vznikla 

a aby soudce mohl, v souladu se zákonem a za splnění zákonem stanovených podmínek, 

vykonával vlastní rozhodovací činnost.18 Prvním z mnoha kroků je splnění základních 

předpokladů. Soudcem se dle §60 ZSS může stát minimálně třicetiletý, právnicky 

vzdělaný, plně svéprávný a bezúhonný státní občan České republiky, jestliže jeho 

zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat. 

Všechny v ustanovení uvedené předpoklady musí být splněny současně a jejich splnění 

musí být prokázáno, nebo o jejich splnění musí být objektivně rozhodnuto před 

zahájením prvního úkonu procesu vlastního ustanovování do funkce soudce... ze 

stanovených předpokladů nelze také činit žádné výjimky. 19  Dalšími kroky jsou 

jmenování do funkce soudce (§63 ZSS) a složení soudcovského slibu (§62 ZSS). 

Soudci jsou následně přiřazováni ke konkrétním soudům (§67 ZSS). I když jsou soudci 

do funkce jmenováni bez časového omezení, horním limitem výkonu jejich povolání je 

věk 70 let20. Akt jmenování má na starosti podle článku 93, odst. 1 Ústavy prezident 

republiky.  

Funkce soudce je dle §74, odst. 1 ZSS funkcí veřejnou. Soudci vykonávají svou 

profesi v pracovním poměru ke státu (přesto se díky pojistce v podobě vázanosti 

pouze zákony a mezinárodními smlouvami 21  v jejich rozhodování nepromítá 

subordinace). Kromě výše zmíněné neslučitelnosti funkcionální jsou soudce striktně 

                                                
16 Takové nástroje je možné nalézt i v řadě dalších předpisů, například v Hlavě X zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník 
17 Článek 93, odst. 2 Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické 
vzdělání. Další předpoklady a postup stanoví zákon. 
18 KOUCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním zastupitelství. 
Komentář. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. str. 224 
19 KOUCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním zastupitelství. 
Komentář. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. str. 225 
20 § 94, písm. a ZSS: „Funkce soudce zaniká uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhl věku 70 
let“ 
21 Článek 95, odst. 1 Ústavy: Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je 
součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou 
mezinárodní smlouvou“ 
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limitováni i v oblasti jiné činnosti. Dle §74, odst. 2, věty druhé s výjimkou funkce 

předsedy soudu nebo místopředsedy soudu nesmí soudce současně s výkonem funkce 

soudce zastávat žádnou jinou funkci ve veřejné správě. U těchto funkcí jde o 

neslučitelnost se samotnou existencí soudcovské funkce, tedy neslučitelnost, která 

počíná dnem jmenování do funkce soudce.22 Soudce navíc nesmí zastávat ani žádnou 

jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost než je správa vlastního 

majetku (případně vědecké, akademické a podobné činnosti). Daná omezení pak 

vyvažuje státem garantované hmotné zabezpečení soudců.23 

3.1.2. Činnost soudců 

 Soudci mají mocenský monopol na řešení konfliktů a aplikaci práva. Soudci (a 

tedy i soudy) podle §2 ZSS projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich 

pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení a zákonů o trestním řízení. 

Kromě toho rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní 

smlouvou. Toto ustanovení navazuje, spolu s procesními předpisy, na ústavní pořádek, 

který svěřuje významnou úlohu projednávat a rozhodovat spory a rozhodovat o vině a 

trestu za trestné činy výhradně soudům.24 Jak už bylo zmíněno, soudci jsou dle článku 

95 Ústavy při své činnosti vázáni pouze zákony a ratifikovanými mezinárodními 

smlouvami. Mohou posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s 

takovou mezinárodní smlouvou a takovou podzákonnou normu případně neaplikovat; 

navíc mají významnou „kontrolní“ pravomoc, kdy jsou aktimně legitimování v řízení 

před Ústavním soudem.25 

Soudci jsou jak stěžejním článkem 90 Ústavy, tak konkrétními zákonnými 

ustanoveními povoláni především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem 

poskytovali ochranu právům. Ta je konkretizována v Hlavě páté Listiny s názvem 

Právo na soudní a jinou právní ochranu, když je v článku 38, odst. 1 stanovena 

podstatná podmínka, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Platí tedy, že 

ve vyspělé společnosti je soud státní orgán, zřízený zejména k řešení právem vymezené 
                                                
22 KOUCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním zastupitelství. 
Komentář. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. str. 272 
23 I když stát podle §75, odst. 1 ZSS zabezpečuje nezávislost soudců též jejich hmotným zabezpečením, 
otázka finančního zabezpečení je stále živou, například v judikatuře Ústavního soudu 
24 KOUCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním zastupitelství. 
Komentář. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. str. 142 
25 Článek 95, odst. 2 Ústavy: „Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v 
rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.“ 
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skupiny konfliktů, které vznikají mezi fyzickými nebo právnickými subjekty v civilních 

záležitostech (zejména rozhodování sporů) a v záležitostech trestních (rozhodování o 

vině a trestu… Soudce je tak primárně nestranným arbitrem při řešení klasického 

konfliktu mezi stranami v kontrapozici žalobce a žalovaného. 26  Znamená to tedy 

nejenom autoritu na poli rozhodovacím, ale také autoritu, pokud jde o ochranu 

subjektivních práv. 

3. 2. Právní postavení advokátů 

3.2.1. Základy právního postavení 

 Pojem "advokát" pochází z latinského "advocatus" čili "přivolaný". Ve starém 

Říme se tohoto výrazu užívalo pro označení přítele znalého práva či právního 

zástupce27. Advokacie, byť nejpočetnější a nejsvobodnější právnické povolání u nás, 

nemá na rozdíl od soudcovské obce, Ústavou výslovně vymezené místo. Advokáti 

nepatří k žádné z mocí. Pro advokacii je tedy stěžejní zejména Listina a zákon č. 

85/1996 Sb. o advokacii (dále jen „ZA“), dále řada právních a stavovských předpisů i 

předpisy EU, Rady Evropy a CCBE.28 

Jedinou legální definici pojmu advokát nalezneme v §4 ZA. Advokátem je podle 

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

Definice je založena čistě na formálním základě, jediným znakem definujícím osobu 

advokáta je zápis do seznamu advokátů.29 Předpoklady pro takový zápis jsou zejména 

plná svéprávnost, dosažené vzdělání,30 bezúhonnost, doložená tříletá praxe advokátního 

koncipienta, složení povinné zkoušky a složení slibu. Podle provizorního advokátního 

                                                
26 HARVÁNEK, Jaromír a kolektiv. Teorie práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 104 
27 BALÍK, Stanislav. Advokacie včera a dnes. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2000. s. 5 
28 například ÚMLUVA o ochraně lidských práv a základních svobod; Vyhláška Ministerstva 
spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 
poskytování právních služeb(advokátní tarif); Usnesení představenstva České advokátní komory č. 
1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže 
advokátů České republiky (etický kodex); SMĚRNICE RADY č. 77/249/EHS ze dne 22. března 1977, o 
usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů atd. 
29 SVEJKOVSKÝ, J., VYCHOPEŇ, M., KRYM, L., PEJCHAL, A. a kol. Zákon o advokacii. Komentář. 
1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. str. 34 
30 §5 odst. 1 písm. b ZA: vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu 
studiem na vysoké škole v České republice, nebo studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové 
vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě 
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle 
zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému 
vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České 
republice. 
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řádu z roku 184931 jmenoval advokáty ministr spravedlnosti. Dnes již tomu tak není a 

nové členy jmenuje (respektive zapisuje) komora přímo a sama. Stejně tak může 

Komora advokáta ze seznamu vyškrtnout, případně jeho členství pozastavit. Advokacii 

vykonává advokát buď samostatně, v pracovním poměru, ve sdružení anebo pod 

hlavičkou veřejné obchodní společnosti.32 Podle § 12 ZA je při výkonu advokacie 

advokát povinen používat označení „advokát“...  

3.2.2. Činnost advokátů 

 ...výkonem advokacie je podle §1, odst. 1 ZA poskytování právních služeb, 

kterým se dle §1, odst. 2 ZA rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, 

obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání 

právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za 

úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro 

řízení.33Advokacie je tedy (zjednodušeně řečeno) výkonem svobodného povolání za 

účelem poskytování právní pomoci subjektům práva.34 Podstatné je rozlišit oba pojmy. 

Právní služba je širší pojem než právní pomoc. Právní pomoc je jednou z forem 

poskytování právních služeb.35 Právní službu pak advokát poskytuje v nejširší možné 

míře a zejména díky ní přispívá svým poradenstvím k naplnění ustanovení článku 2, 

odst. 4 Ústavy: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 

nucen činit, co zákon neukládá. Pro právní jistotu a kulturu práva je podstatné, že 

právní služby smějí být poskytovány pouze tak, jak je upraveno v zákoně o advokacii.36 

Tedy výhradně advokáty (ať už domácími, či evropskými). Výjimky stanoví §2 odst. 2 

ZA, kdy mohou právní služby poskytovat například i notáři, soudní exekutoři, patentoví 

zástupci a daňoví poradci.37 

                                                
31 364. Císařské nařízení ze 16. Srpna 1849, jímž se schvaluje provizorní advokátní řád, Příloha k č. 364., 
provizorní advokátní řád, §1 
32 §11, odst. 1 ZA 
33 Například § 187 odst. 1 a § 191 odst. 2 občanského soudního řádu, § 91 odst. 2 zákona o soudnictví ve 
věcech mládeže. 
34 BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘICH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. 
Komentář. 4.vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. str.4  
35 SVEJKOVSKÝ, J., VYCHOPEŇ, M., KRYM, L., PEJCHAL, A. a kol. Zákon o advokacii. Komentář. 
1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. str. 21 
36 SVEJKOVSKÝ, J., VYCHOPEŇ, M., KRYM, L., PEJCHAL, A. a kol. Zákon o advokacii. Komentář. 
1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. str. 21 
37 Více viz. §2, odst. 2 ZA 
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Hlava pátá článku 37 Listiny pak stanoví, že každý má právo na právní pomoc v 

řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku 

řízení. Smyslem této ústavní zásady je zajistit každému přístup ke spravedlnosti. Článek 

40, odst. 3 se pak věnuje úzkému okruhu advokátů – obhájců, když stanoví, že 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. Své právní služby nemusí advokát poskytovat 

každému. Je oprávněn je odmítnout,38 a to zejména když mu hrozí střet zájmů mezi 

klienty navzájem (například v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní 

služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních 

služeb žádá). To ukazuje na veřejnoprávní rozměr činnosti advokáta s důrazem na jeho 

nezávislost, která je pro tento stav příznačná celosvětově. V roce 1990 přijala 

Organizace spojených národů na konferenci v Havaně základní principy role 

advokátů.39 Z dokumentu vyplývá řada požadavků pro členské státy, například zajištění 

přístupu k advokátním službám, potřeba zvláštních bezpečnostních opatření v oblasti 

trestního soudnictví, nebo důsledná kvalifikace a vzdělání příslušníků stavu. 

Poskytování právní pomoci advokacií je totiž ve veřejném zájmu, přispívá ochraně 

práv. Advokát má proto řadu dalších povinností40 – v první řadě je povinen chránit a 

prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Výjimkou jsou jen 

pokyny klienta, které by byly v rozporu s právním nebo stavovským předpisem. 

Advokát musí během své činnosti jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny 

zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého 

přesvědčení pokládá za prospěšné. Významnou roli pro advokáty mají také pravidla 

profesionální etiky a pravidla soutěže. Soubor povinností pak uzavírá ta nejzásadnější – 

mlčenlivost.  

                                                
38 §18, odst. 1 ZA 
39 Basic Principles on the Role of Lawyers; Adopted by the Eighth United Nations Congress on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990. 
Dostupné na WWW [online]: ˂http://www.unrol.org/files/UNBasicPrinciplesontheRoleofLawyers.pdf˃  
40§16 ZA 
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Nadto může advokát v rámci své činnosti ověřit pravost podpisu (legalizace) 41 

anebo provést konverzi dokumentů (oficiální elektronická podoba originálního 

písemného dokumentu).42 Advokátovo prohlášení má pak stejné účinky, jako to úřední.  

 

3. 3. Právní postavení notářů 

3.3.1. Základy právního postavení  

 Definici pojmu notář nalezneme v ustanovení §1, odst.1 zákona č. 385/ 1992 

Sb., o notářích a jejich činnosti (dále jen „NŘ“). Jedná se o fyzickou osobou splňující 

zákonné předpoklady, kterou stát pověřil notářským úřadem. Další předpoklady pak 

stanoví §7 NŘ. Notářem může být jmenován bezúhonný státní občan České republiky, 

který je plně svéprávný, získal vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru práva,43 

vykonal alespoň pětiletou notářskou praxi a složil notářskou zkoušku. Klíčovou 

charakteristikou notářského povolání je skutečnost, že notář je jmenován do notářského 

úřadu státem reprezentovaným ministrem spravedlnosti. 44  Stěžejní předpoklady 

upravené v §7 jsou jednak absolvování stanovené délky notářské praxe a jednak 

úspěšné vykonání notářské zkoušky, tedy vlastně doklad o praktickém a teoretickém 

seznámení se s požadavky kladenými na notářské povolání. Notářskou praxi a zkoušku 

můžeme však považovat jen za předběžné stupně potřebné k tomu, aby zájemce mohl být 

jmenován notářem. Největší překážku, kterou musí adept notářského povolání zdolat, 

představuje až předpoklad stanovený v §8 odst. 6; je jím vítězství v konkursu 

vyhlášeném na obsazení uvolněného či nově zřízeného notářského úřadu.45 

§2 NŘ výslovně upravuje zásadu nestrannosti notářů jako dalšího významného 

předpokladu. 46  Nestranný výkon notářství...je klíčovou zásadou, na které je tato 

                                                
41§25a ZA 
42§25c ZA 
43 §7 odst. 1 písm. b NŘ: získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu 
oborů práva na vysoké škole v České republice nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je 
Česká republika vázána, o vzdělání získaném v oborech práva na vysoké škole v zahraničí, anebo je toto 
vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů. Za toto vzdělání se považuje též vzdělání získané na 
právnické fakultě vysoké školy se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejích 
právních předchůdců 
44 BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘICH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. 
Komentář. 4.vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. str.54 
45 tamtéž. str.54 
46 pozn. výslovně zavedeného našeho právního řádu až v roce 2009 



12 
 

instituce v kontinentálním typu práva založena.47 Činnost notáře je dle §5 odst. 2 NŘ 

neslučitelná s jinou výdělečnou činností. Mezi výjimky patří například funkce poslance, 

senátora nebo publikační činnost. 

3.3.2. Činnost notářů 

Notářství je možné chápat jako specifickou právní činnost vykonávanou v rámci 

svobodného povolání, avšak pouze státem pověřenými osobami a na základě jim 

svěřených pravomocí, jejímž předmětem je poskytování právních služeb, a to zákonem 

předepsanou formou, v zákonem vymezených oblastech právních vztahů a za úplatu. 

Hlavním specifikem této činnosti pak je, že ačkoliv není vykonávána orgány státu, jsou 

její výsledky nadány tzv. veřejnou vírou (fides publica). 48  Vlastním souborem 

pravomocí k výkonu notářství je pak notářský úřad.49 Výkonem notářství zákonodárce 

myslel konkrétně notářskou činnost (§2 NŘ) - sepisování veřejných listin o právních 

úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do 

úschovy a přijímání peněž a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám. 

Notář také dle §3 NŘ poskytuje právní pomoc - právní rady, zastupuje v jednání 

s fyzickými a právnickými osobami, se stáními nebo jinými orgány a též ve správním 

řízení a v občanském soudním řízení,50 vykonává správu majetku a zastupuje v této 

souvislosti. Podle §3, odst. 3 NŘ může též vykonávat funkci insolvenčního správce, 

předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného 

insolventního správce a zvláštního insolvenčního správce v insolvenčním řízení. 

Postavení a činnost notáře v našem právním řádu vychází z latinského (klasického) 

pojetí notářství, pro které je příznačné především to, že notářská činnost slouží 

prevenci sporů a právní jistotě.51 Notářská činnost, jak jí chápeme ve světle §2 NŘ, je 

                                                
47 BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘICH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. 
Komentář. 4.vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. str.17 
48 tamtéž. str.4 
49 §1, odst. 2 NŘ 
50 Řízení podle časti páté OSŘ a řízení podle § 175a až 200e OSŘ (konkrétně Řízení ve věcech, o nichž 
bylo rozhodnuto jiným orgánem, Řízení o dědictví s výjimkou řízení o dědictví, v němž vykonává činnost 
podle zvláštního předpisu, Péče soudu o nezletilé, Řízení o úschovách, Řízení o umoření listin, Řízení o 
způsobilosti k právním úkonům, Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu 
zdravotnické péče, Řízení opatrovnické, Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních 
únosů dětí, Řízení o určení data narození nebo úmrtí, Řízení o prohlášení za mrtvého, Řízení ve věcech 
obchodního rejstříku) 
51 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: 
Linde, 2014. str. 158 
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stěžejním posláním notáře. Notář jako garant a sepisovatel právně významných listin je 

notář, kterého zná historie52 i současnost.   

K tomu, aby mohl notář naplňovat své poslání, musí být nadán konkrétními 

pravomoci. Z tohoto pohledu je stěžejní sepsání veřejné listiny o právním úkonu, 

neboli notářské listiny pozitivního práva,53 která má dle § 62 NŘ podobu notářského 

zápisu. Tím, že je ze zákona veřejnou listinou,54 dodá notář sepsáním takové listiny 

určitému úkonu veřejný charakter, který je významný pro soudní řízení. Podle § 134 

OSŘ veřejná listina potvrzuje, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu 

vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. 

Taková listina má proto logicky vyšší důkazní sílu v řízení před soudem. 

3. 4. Právní postavení soudních exekutorů 

 

3.4.1. Základy právního postavení  

Článek 36 odst. 1 Listiny stanoví, že se každý může domáhat stanoveným 

postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u 

jiného orgánu. Ustanovení se vztahuje i na institut soudního exekutora. Ten je dle §1 

zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a změně dalších 

zákonů (dále jen „EŘ“) fyzickou osobou, kterou stát pověřil exekutorským úřadem za 

splnění zákonných předpokladů. Těmi jsou dle §9 EŘ české státní občanství, plná 

svéprávnost, vysokoškolské právnické vzdělání, 55 bezúhonnost, alespoň tříletá 

exekutorská praxe a složení exekutorské zkoušky. Dle § 11 EŘ § 11 může exekutor 

vykonávat svou činnost pouze pokud složil slib do rukou ministra spravedlnosti (který 

ho také dle §10 EŘ do úřadu jmenuje) a uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za 
                                                
52 „ Od vzniku soudních institucí byli v jejich rámci činní i soudní písaři (tabellio), kteří zapisovali průběh 
jednání, prováděli zápisy do desk zemských či župních a psali jiné písemnosti (závěti). Předpokladem pro 
jejich činnost byla i určitá znalost práva, používali ke svému označení slova „notarius“. 
(STAVINOHOVÁ, Jaruška, HLAVSA, Petr. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Masarykova 
Univerzita Brno, Doplněk Brno, 2003. str. 118)“ 
53 NUHLÍČEK, Josef. Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do husitské 
revoluce. Praha: Scriptorium, 2011. str. 120 
54 Dle § 3026, odst. 2 NOZ a § 6 NŘ 
55 § 9 odst. 1 písm. b EŘ: vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu 
právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo studiem na vysoké škole v 
zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v 
bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání 
bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a 
rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v 
oboru právo na vysoké škole v České republice, 
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újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Obdobně jako u 

notářů i zde hrají důležitou roli výběrová řízení. Po splnění těchto předpokladů 

uvedených v § 9 až 12 EŘ může exekutor vykonávat činnost svěřenou mu exekučním 

řádem či jinými zákony. Ze svého úřadu může být odvolán jen z důvodů uvedených 

v zákoně (§15).56 

3.4.2. Činnost exekutorů  

Exekuční činností chápeme dle §2 EŘ nucený výkon exekučních titulů. Podle 

důvodové zprávy k exekučnímu řádu je institut soudního exekutora založen na principu, 

že jakákoliv činnost exekutora začíná tam, kde končí činnost soudu v nalézacím řízení. 

Hlavní činností soudního exekutora je tedy nucený výkon exekučních titulů, kterými jsou 

rozhodnutí soudů, státních orgánů a jiných subjektů a vykonatelné veřejné listiny. 

Exekuční řád dělí pravomoci v exekučním řízení mezi soud, který rozhoduje o nařízení a 

zastavení exekuce a dalších specializovaných případech, a exekutora, který činí všechny 

úkony, které exekuční řád výslovně nesvěřuje soudu.57 Při takové činnosti je exekutor 

dle § 4 EŘ povinen používat označení „soudní exekutor“. Hlavy III a IV EŘ pak 

exekuční řízení dopodrobna popisují, stejně jako způsob provedení exekuce včetně 

možností, jak se dostat k dlužnému majetku. Z výčtu kompetencí a charakteru postavení 

exekutora je zřejmé, že soudní exekutor nemá v exekučním řízení postavení shodné 

s funkcí soudního vykonavatele ve výkonu rozhodnutí. Jeho kompetence jsou podstatně 

širší. 58  Činnost exekutora je přitom na pomezí soukromého a veřejného sektoru. 

Z postavení exekutora při výkonu exekuční činnosti jako nositele delegované státní moci 

plyne, že vztah mezi ním a účastníky exekučního řízení (oprávněným, povinným, plátcem 

mzdy, vydražitelem, přihlášeným věřitelem aj.) není vztahem soukromoprávním.59   

Soudní exekutor má ale i další významné úkoly. Rozsah takové činnosti je ale  

taxativně vymezen a může jí vykonávat v zásadě ze dvou titulů. 1) pokud ji vykonává na 

žádost soukromé osoby (fyzické i právnické), je třeba o další činnosti sepsat písemnou 

smlouvu 2) pokud ji vykonává z pověření soudu, je právním podkladem pro oprávnění 

                                                
56 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnost (exekuční řád). 
Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. str. 1 
57 tamtéž. str. 2-3 
58 tamtéž. str. 3 
59 tamtéž. 
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exekutora k jeho činnosti pověření soudu.60 První díl Hlavy V exekučního řádu („další 

činnost exekutora“) v § 74 a následujících stanoví, že exekutor může v rámci další 

činnosti poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání 

exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností; provádět 

autorizovanou konverzi dokumentů anebo sepisovat listiny. Exekutor může v 

souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením také přijímat do úschovy 

peníze, listiny a jiné movité věci; na základě pověření soudem doručovat písemnosti 

soudu a vykonávat činnost soudního vykonavatele anebo provést dražbu movité či 

nemovité věci (na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí). Na základě 

pověření soudu nebo státního zástupce zjišťuje exekutor majetek podléhající podle 

rozhodnutí vydaného v trestním řízení zajištění a osobně nebo prostřednictvím jiné 

osoby vykonává správu takového majetku (§ 76a EŘ).  Druhý díl dané Hlavy V (§77 

EŘ) se týká sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu 

věci, například splnění dluhu, stavu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi 

mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a 

jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor 

přesvědčil o stavu věci.  

4. Právnická povolání ve společnosti, jejich shodné rysy a role 
 

4. 1. Role právnických povolání 
 

Předchozí kapitola ukázala zákonný rámec postavení jednotlivých právnických 

povolání. Ten je nezbytný pro naplnění jejich smyslu, jejich rolí, které lze demonstrovat 

na velmi zjednodušeném popisu příkladu civilního sporu subjektů o peněžité plnění ze 

smlouvy, kterou uzavřela za žalující osobu A osoba C, která měla k jednání zmocnění 

v podobě plné moci (notářského zápisu). Ten, kdo spor definitivně, nezávisle, svobodně 

a spravedlivě rozhodne je soudce. Ten, kdo bude v rámci zákonných mantinelů dělat 

vše pro to, aby se prokázala pravda jedné ze stran, je právní profesionál v oblasti 

poradenství – advokát. Ten, kdo bez jakéhokoliv zájmu na výsledku věci, tedy vítězství 

                                                
60 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnost (exekuční řád). 
Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. str. 264 
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jedné či druhé strany, poukáže na důkazní sílu smlouvy a stát mu jeho názor posvětí, je 

notář. Ten, kdo bude následné pravomocné rozhodnutí soudu vymáhat a vykonávat, je 

exekutor.  

Kdybychom měli – na základě výše zmíněného příkladu - jasně a úderně 

charakterizovat smysl jednotlivých právnických povolání, tak k soudci by patřilo 

nezávislé, finální, státem podporované a (ideálně) spravedlivé rozhodnutí o tom, 

zda právo je či není anebo o jeho vzniku, změně či zániku. Soudce takovou činností 

poskytuje ochranu právům, což vyplývá z jedné ze základních funkcí právního státu, 

tedy práva na soudní ochranu. Není pochyb, že činnost soudců se s ostatními 

právnickými profesemi zmiňovanými v této práci doplňuje a přitom její vymezení 

nepůsobí větší praktické problémy, protože spolu fungují v systému, který má pevná 

pravidla a řád. S postupným nárůstem agendy civilního soudnictví a důrazem na 

odbřemenění justice61 se ale pomalu otevírají pomyslná stavidla. Co započalo rozvojem 

rozhodčích soudů a rozhodců, a pokračuje snahou více zviditelnit mediátory, může 

skončit odklonem části soudní agendy „ven“. Možností by bylo mnoho, například 

samostatný soudní orgán rozhodující spory týkající se katastru nemovitostí nebo 

přechod správy obchodního rejstříku výhradně na notáře. Evropě nejsou cizí ani zvláštní 

rozhodovací orgány ve věcech pracovněprávních, nájemních anebo cestovních. 62 

Veškeré aktuální snahy a instituty, 63  které soudcům ulehčují, mají přesto jednu 

významnou pojistku, která zajistí, aby nedošlo k narušení Ústavou zaručené ochrany 

práv, a to soudní přezkum. Bez ohledu na míru svobody v rozhodování dílčích 

záležitostí tak nad sebou budou mít zvláštní subjekty vždy moc soudní – jako onu 

nezávislou a spravedlivou instituci s posledním slovem.  

K advokátovi by z hlediska výstižné charakteristiky určitě náleželo 

nezastupitelné poskytování právní pomoci v celém rozsahu právního řádu.64 Od 

                                                
61 Například v rozhovoru s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem, časopis AdNotam, 4/ 2010. 
Dostupné na WWW [online]: ˂http://www.nkcr.cz/˃ 
62 POLIŠENSKÁ, Petra. Analýza úpravy alternativních řešení sporů v jiných státech EU a judikatura 
soudů ČR. Seminář ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Zvýšení efektivity 
soudnictví - alternativní řešení sporů v České republice. 10.4.2014. Dostupné na WWW [online]: 
˂http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=98438˃ 
63 Například rozhodčí řízení 
64 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: 
Linde, 2014. str.149-150 
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právní porady a obhajoby po zastupování před soudy a úřady a i mimo ně.65 To je to 

pravé poslání advokacie. Z Listiny základních práv a svobod plyne, že každý má právo 

na právní pomoc. 66  Již jsem zmínil, že v oblasti své působnosti mohou právní 

poradenství v České republice poskytovat i notáři, daňoví poradci, patentoví zástupci a 

soudní exekutoři. 67  Co je tedy na advokacii tak „exkluzivního“? Dílčí odpověď 

nalezneme v historii. Advokáti se postupně rekrutovali z řečníků – lidí, kteří dokázali 

svými argumenty přesvědčit ostatní. Vývoj advokacie procházel ve většině zemí zprvu 

obdobím tzv. materiálního pojetí a posléze obdobím, kdy se řečnictví či „advokacie“ 

stává sociálním jevem, aby v konečné podobě došlo ke konstituování tzv. formální 

advokacie.68 I dnes jsou advokáti ti, kteří by měli mít vyšší argumentační a rétorickou 

schopnost, a to napříč obory práva. Lidská společnost je natolik komplikovaná, že se i 

v trestní kauze téměř vždy dostane na stůl ryze občanskoprávní otázka. Právě proto je 

advokacie potřeba. Notáři, exekutoři anebo patentoví zástupci jsou vysoce 

specializovaní a společnost od nich vlastně ani orientaci v jiném oboru neočekává. 

Navíc jsou jediní advokáti institucionálně samosprávní a v rámci své činnosti plně 

nezávislí na státu. 

K notářům jako úderná charakteristika po několik dekád patří následující: 

státem podporované přispívání k principu právní jistoty zejména v oblasti listin. 

Platí to ale i dnes? Třeba v anglo-americkém právu vykonávají obdobu notářské agendy 

advokáti (pečetící úředníci).69 Stát uznává v oblasti listin i aktivity jiných profesí a 

postupně se opouští formalismus a zřizují místa, která umí nahradit ono pověstné 

notářské razítko.70 Nabízí se tedy otázka, zda je notariát třeba. Pro většinu aktivní 

populace současnosti je notariát natolik samozřejmou institucí, že jej často ani 

nevnímá, i když si náš život bez této dobře fungující instituce neumíme už ani 

představit.71 Tato slova českého historika Ivana Hlaváčka vystihují věčný boj notariátu 

                                                
65 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Organizace justice a právní služby. Ostrava: KEY Publishing, 2008. str. 
143 
66 čl. 37 odst. 2 Listiny: Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či 
orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. 
67 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: 
Linde, 2014. str.149-150 
68 BALÍK, Stanislav. Advokacie včera a dnes. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2000. s. 26 
69 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: 
Linde, 2014. str.149-150 
70 Například systém míst CzechPoint 
71 NUHLÍČEK, Josef. Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do husitské 
revoluce. Praha: Scriptorium, 2011. str. 17 
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jako stavu. Odpovědí na potřebnost notářů i v budoucnu by mohla být právě jejich role 

– ona kruciální a úzká vazba na právní jistotu a prevenci sporů. Charakteristickým 

rysem působení notáře je totiž jeho absolutní nestrannost ve styku s klienty a z ní 

vyplývající autorita a důvěra v jeho úřad72 (v kombinaci s omezeným počtem notářů – a 

tedy jejich jistou exkluzivitou). Notářství se často označuje jako „preventivní justice“, 

jeho hlavním poselstvím je zejména vyhotovování nestranných veřejných listin s vyšší 

důkazní silou, které hrají významnou roli jako důkazní prostředek před soudem (více 

viz kapitola 5.2). A to jejich smysl opodstatňuje. Vždy musí být někdo ve společnosti, 

komu lze věřit, kdo má potřebné právní znalosti, kdo umí nestranně poradit, sepsat 

kvalitní listinu, kdo otupí v případě sporů jejich ostří, dovede strany k dohodě a poté 

upraví jejich vztahy nezpochybnitelným notářským instrumentem.73  

 Základem činnosti soudního exekutora je nucený výkon exekučních titulů pod 

hlavičkou státu. Dnes je pro většinu populace existence soudního exekutora přirozená 

a jeho postavení vymahatele práva je všeobecně akceptovaná, ale ne vždy tak tomu 

bylo. Stát si totiž nejdřív musel uvědomit, jak důležitá pro něj vymahatelnost práva je. 

V době vydání občanského soudního řádu v roce 1963 byla úprava civilního soudního 

exekučního řízení značně podceněna. Exekuce byla tehdy považována za jev nežádoucí 

a dočasně pomíjivý… Do konce roku 1991 prakticky neexistovaly exekuce při 

vynucování plnění z hospodářských vztahů… Poslední desetiletí minulého století bylo 

charakterizováno kritikou nad neúplností úpravy civilního soudního exekučního řízení a 

především nad její zaostalostí za potřebami společenského života.74 Začalo se proto 

usilovně pracovat na novém systému, který měl zajistit, aby se vykonatelné závazky 

opravdu plnily. Vytvořil se soudní exekutor, garant právní jistoty ve vykonávacím 

řízení. Zavedení nového systému nuceného výkonu podle exekučního řádu v roce 2001 

mělo za cíl zefektivnit proces nuceného vymáhání uložených povinností delegací části 

soudní pravomoci na soudního exekutora.75 Jenže bylo třeba třeba právníky – budoucí 

exekutory – přimět, aby se o převzetí části veřejné moci vůbec zajímali (jak praví 

ustálené britské rčení, „money talks“, bylo nutné vzbudit v nich finanční zájem). 

Nakonec se tedy soudní exekutoři stali „hybridem“ mezi úředníkem a podnikatelem. 

                                                
72 HARVÁNEK, Jaromír a kolektiv. Teorie práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 106 
73 NUHLÍČEK, Josef. Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do husitské 
revoluce. Praha: Scriptorium, 2011. str. 11 
74 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s.298 
75 tamtéž. 
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PRINCIPY VÝKONU PRÁVNICKÝCH PROFESÍ – přehled rolí 76 

NOTÁŘ ADVOKÁT SOUDNÍ EXEKUTOR 

Nestrannost a nezávislost Jednostranná ochrana a 

prosazování zájmů klienta 

Výkon rozhodnutí soudu a 

nezávislé prosazení 

exekučního titulu 

Předcházení sporům Hájení zájmů klienta ve 

sporu 

Svědomitý výkon 

rozhodnutí a vázanost jen 

zákonem 

Není vázán pokyny klienta Vázanost pokyny klienta Vázanost pokyny 

oprávněného 

Povinnost výkonu činnosti Možnost výběru klienta Povinnost výkonu činnosti 

Odměna stanovená tarifem 

(bez možnosti smluvní 

odměny) 

Přípustná dohoda o odměně 

(tarif podpůrně) 

Odměna stanovená tarifem 

(bez možnosti smluvní 

odměny) 

Bez konkurenčních vlivů Konkurence mezi advokáty Částečná konkurence (daná 

možností výběru ze strany 

klienta - věřitele) 

Sepisování veřejných listin 

s vyšší důkazní silou 

Sepisování soukromých 

listin 

Sepisování veřejných listin 

s vyšší důkazní silou 

 

4. 2. Shodné prvky napříč vybranými právnickými profesemi 

 

 Již jsem v úvodu své práce zmínil, že cestu k popisu vztahu jednotlivých 

právnických profesí vidím také v jejich podobnostech. V tom, co je spojuje a vytváří tak 

rámec jejich činnosti v právním státě. Jak můžeme dovodit z předcházejícího výkladu, 

mezi shodné rysy (a jako vhodný příklad provázanosti) právnických profesí patří 

zejména jejich ústavní zakotvení; příprava na budoucí povolání; sliby a profesní 

morálka; povinnost mlčenlivosti; postavení zvláštních subjektů během civilního 
                                                
76 Zdroj (advokacie + notářství): ŘÍHA, Martin, BUČKOVÁ, Pavla. Srovnání postavení notáře a 
advokáta v právním řádu ČR – přehled. JUDr. Eva Vágnerové, notářka se sídlem v Mladé Boleslavi. 
11.11.2012.  Dostupné na WWW [online]: ˂http://www.vagnerova.eu/dokumenty˃; Zdroj (soudní 
exekutor): EŘ 
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procesu; kárná odpovědnost; majetková ochrana třetích osob; nezávislost a 

(samo)správa.  

  Než přiblížím jednotlivé příklady provázanosti, zmíním obecné předpoklady 

pro výkon jakéhokoliv právnického povolání. Těmi jsou v první řadě právní znalosti 

a dovednosti.77 Znalostí práva rozumíme takovou organizovanou strukturu představ o 

právu, která vytváří předpoklad k účelnému relevantnímu jednání.78 Základní informace 

o právu získávají studenti již v průběhu přípravy na budoucí povolání. Ta je v České 

republice pětiletá, a pokud jde o předměty společného základu, shodná pro všechny. 

Studenti se učí orientovat v normách a analyzovat hypotézu, dispozici i sankci. 

Získávají představu o provázanosti norem napříč veřejným a soukromým právem. 

Přístup ke znalostem mají tedy všichni budoucí právníci rovný a shodný. Právní 

dovedností je pak realizační um, učením získaná pohotovost orientovat se a jednat v 

právně relevantních situacích.79 V průběhu studií dochází právě v oblasti dovedností 

k diferenciaci a vyjasňování zájmu budoucích absolventů. Někteří pro svou první praxi 

zvolí advokacii, jiní pak státní správu, soudy anebo naprosto jiný obor, kde mohou své 

nabyté znalosti uplatnit.  

 Druhým předpokladem pro výkon právnického povolání jsou charakterové 

vlastnosti právníků samotných. Současná doba svým množstvím nevyřešených sociálně 

právních problémů naléhavě oslovuje právníky v jejich profesionalitě, morálce a 

stavovské cti. Prestiž právnických profesí závisí na mnoha okolnostech - v 

demokratickém státě především na úrovni právního řádu a současně na intelektové a 

morální úrovni právníků samých.80 Ostatně jak ukáže i následující výklad, například 

profesní etika je pro všechna právnická povolání stěžejní. I díky přísným požadavkům 

na charakter a osobnost člena právnické obce nejsou povolání spojená s právem pro 

každého. 

4.2.1. Ústavní zakotvení právnických profesí 

 I když by se mohlo na první pohled zdát, že Ústava a Listina úpravou moci 

soudní a právem na soudní a jinou právní ochranu cílí jen na soudní soustavu, dopad 

ustanovení je na celou právnickou obec. Bez vymezení soudní moci by totiž ostatní 

                                                
77 HARVÁNEK, Jaromír a kolektiv. Teorie práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 107 
78 tamtéž. 
79 tamtéž. 
80 tamtéž. str. 109 
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právnická povolání postrádala smysl. Neměly by arbitra, partnera ani garanta jimi 

hájeného práva. Soudy jsou totiž povolány především k tomu, aby zákonem 

stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům.81 Jak již naznačila kapitola 3.1, 

právní postavení soudce v první řadě směřuje k zabezpečení jeho nestrannosti a 

nezávislosti.82 Jeho nestrannost nesmí nikdo ohrožovat,83 a to ani soukromé subjekty, 

ani stát samotný. Nezávislost soudcovská je zajištěna především jeho neodvolateností a 

nepřeložitelností. 84  Podstatným mantinelem pro interakci s ostatními právnickými 

povoláními je fakt, že soudce je při rozhodování vázán pouze zákonem a mezinárodní 

smlouvou, která je součástí právního řádu. 85  Žádná politická objednávka, žádné 

názorové společenské proudy ani podrážděné výstupy odborné veřejnosti by soudce 

neměly přinutit opustit zákonný rámec. Je to právní jistota, která umožňuje advokátovi 

sdělit klientovi, že by mohli mít úspěch ve sporu. Je to potvrzení správnosti postupu 

exekutora, který má v ruce vykonatelné soudní rozhodnutí. Ústavní rámec tak dává sám 

o sobě právnickým profesím potřebnou právní jistotu. 

 Přejděme na druhou stranu „barikády“, tedy za laiky.  Každý se může domáhat 

stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve 

stanovených případech u jiného orgánu. Všichni účastníci jsou si v řízení rovni a 

každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či 

orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.86 Jak jsem zmínil v kapitole věnující se 

historii vzniku právnických povolání, byla to primárně komplikovanost mezilidských 

vztahů a jejich normativní úprava, která podnítila poptávku po osobách znalých práva. 

Není neobvyklé, že se v dnešní době člověk i několikrát za život dostane do situace, kdy 

bylo zasáhnuto do jeho subjektivního práva. Bez právních norem by takový člověk 

zřejmě postupoval dle principu „oko za oko, zub za zub“. S existencí právních norem by 

podobného  subjektivně „spravedlivého“ výsledku bez dostatečného povědomí o právu 

(a stanovených postupech) sám dosáhl jen těžko. Jsou to právníci poskytující právní 

pomoc, kteří mohou zajistit, aby se člověk opravdu domohl svého práva. Stejně tak jako 

jsou garantem rovnosti při boji o něj. Z definice činností jednotlivých právnických 

                                                
81 Článek 90 Ústavy 
82 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s.54 
83 Článek 82, odst. 1 Ústavy 
84 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s.54 
85 Článek 95, odst. 1 Ústavy 
86 Článek 36; článek 37, odst. 1 a 2 Listiny 
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profesí víme, že právo na právní pomoc nemíří jen na advokáty. I notář a soudní 

exekutor tu jsou (v dílčích záležitostech) od toho, aby naplňovali Listinou garantované 

právo na právní pomoc. Nadto notáři a soudní exekutoři připravují, ověřují, vykonávají 

a zapisují… To vše za účelem jasného rozlišení „pravdy a lži“ během případného 

soudního sporu, anebo výkonu rozhodnutí. Za dosažením ochrany práv. Bez nich by byl 

advokát ve svém snažení často zbytečný. 

 Právní pomoc je tedy obsahem jednoho z nejdůležitějších subjektivních práv 

každého z nás. Listina přitom myslí i na právní pomoc v řízení před jinými státními 

orgány či orgány veřejné správy. V rámci této skupiny se znovu objevují notáři a soudní 

exekutoři (více v kapitole 4.2.7.) 

4.2.2. Příprava na budoucí povolání 

 Právnická povolání jsou provázána nejen přípravou v rámci studia na vysoké 

škole, ale i po jeho absolvování. Aby se právník mohl stát advokátem, notářem, 

soudcem či soudním exekutorem, musí absolvovat odbornou přípravu k výkonu své 

budoucí profese. Ta je u všech zmíněných profesí požadována zákonem a patří ke 

stěžejním podmínkám výkonu dané profese. V zásadě je odborná příprava napříč 

profesemi tříletá a je zakončena zkouškou. Systém přípravy je také značně průchozí. 

V §6 ZA stojí, že se za advokátní zkoušku pokládá též justiční zkouška, 

soudcovská zkouška, jednotná soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní 

zkouška, závěrečná zkouška státního zástupce a notářská zkouška anebo exekutorská 

zkouška. Za praxi advokátního koncipienta se pak pokládá též praxe soudce, státního 

zástupce, notáře, justičního čekatele, právního čekatele státního zastupitelství, 

notářského kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, exekutorského kandidáta a 

exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu 

nebo Nejvyššího soudu anebo Nejvyššího správního soudu, asistenta Veřejného 

ochránce práv, asistenta soudce a asistenta státního zástupce anebo činnost zaměstnance 

Ministerstva spravedlnosti, který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně 

závazných právních předpisů. Úprava v zákonu o soudech a soudcích, notářském či 

exekučním řádu (a nad rámec výkladu této práce i zákonu o státním zastupitelství) je 

velmi obdobná. Platí tedy, že je možné během přípravy na budoucí profesi (alespoň na 

čas) v zásadě volně proplouvat od advokacie k notariátu, přes soudy po exekutorské 

kanceláře.  
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Smysl propojení ale není v tom, aby byly jednotlivé profese zastupitelné, 

případně aby se budoucí právníci teprve „hledali“. Účelem je primárně rozšíření obzorů 

pro svou profesi, pro své budoucí uplatnění. Advokátovi s plánovaným zaměřením na 

trestní právo se jistě hodí nahlédnout pod povrch státního zastupitelství, civilistovi se 

zájmem o spornou agendu zase pak na soudy.  

Odborná justiční zkouška jako finální podmínka je velmi náročná. U všech 

profesí obsahuje občanské právo (hmotné, procesní), obchodní právo, ústavní právo, 

správní právo, pracovní právo, trestní právo (až na notáře) a další významné procesní 

normy (u exekutorů exekuční řád, u soudců pak i notářský řád). Úroveň hloubky 

jednotlivých oblastí se samozřejmě u každé profese liší, přesto je evidentní, že linie 

odborného „základu“ je v zásadě až do tohoto momentu stále shodná už od dob studií.  

K podstatné diferenciaci pak dochází ohledně znalostí „stavovských“ předpisů 

dané profese. Zde dochází k nejvýraznějšímu oborově profilovanému zkoušení během 

kterého se vyžadují velmi rozsáhlé znalosti.87 To mě opět vede k tezi, že systém 

propojení není v zastupitelnosti, ale rozšíření obzorů. Stabilní pozice pouze 

s krátkodobou odbočkou „jinam“ v rámci odborné přípravy je výhodné pro pochopení 

fungování dané profese, její smysl a úpravu a snazší přípravu na závěrečnou zkoušku. 

Dlužno podotknout že na úkor pestrosti „pohybu“ mezi advokáty, notáři, exekutory a 

soudci. 

4.2.3. Sliby a profesní morálka 

 Role jednotlivých právnických povolání kopíruje i zákonná úprava jejich slibů. 

Sliby zhmotňují potřebu zákonodárce, aby se budoucí notáři, soudci, advokáti i soudní 

exekutoři orálně zavázali ke konkrétnímu způsobu výkonu profese. Navíc tím hmotné 

právo definuje základní mantinel takového výkonu. Není neobvyklé, že na nedodržení 

slov vyřčených na samém počátku svého profesního života někteří právníci doplatí 

v kárném řízení a tím svou praxi nuceně ukončí. 

Všechny sliby právnických profesí se shodují v důrazu na čest a svědomí 

jedince, konkrétně formulí „Slibuji na svou čest a svědomí…“ Exekutoři slibují 

konkrétněji, a to na „občanskou čest“. Sliby následně naznačují, které principy jsou pro 

daná povolání stěžejní. Soudce se podle §62 ZSS bude řídit právním řádem České 

                                                
87 Např. SEZNAM PŘEDPISŮ A MATERIÁLŮ pro advokátní zkoušky. Dostupné na WWW [online]: 
˂www.cak.cz> 
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republiky, bude jej vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s ním 

bude rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě. Advokát do rukou předsedy České 

advokátní komory podle §5 ZA adresuje slib, že bude ctít právo a etiku povolání 

advokáta a chránit lidská práva. Navíc slibuje, že bude dodržovat povinnost 

mlčenlivosti a že bude dbát důstojnost advokátního stavu. Notář se pak podle §9 NŘ 

zavazuje, že ve své činnosti bude zachovávat ústavní a jiné zákony a obecně závazné 

právní předpisy a bude zachovávat mlčenlivost. V notářské činnosti bude postupovat 

nestranně a nezávisle. Soudní exekutor slibuje podle §12 ZSE, že bude zachovávat 

Ústavu České republiky, ústavní a jiné zákony a právní předpisy a bude je uplatňovat 

jako soudní exekutor podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, při výkonu exekuční 

činnosti bude postupovat nezávisle a spravedlivě a budu zachovávat povinnost 

mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s vykonáváním 

exekuční nebo další činnosti exekutora.  

 

Sliby jsou podhoubím pro rozsáhlý systém profesní morálky. Etická pravidla 

jsou další z oblastí, kde dochází k významné podobnosti a propojení jednotlivých 

právnických profesí. O svědomí, cti i etice hovoří budoucí advokáti, notáři či soudní 

exekutoři v rámci výše zmíněných slibů. Stěžejní důraz na profesní morálku je shodný 

pro každé z povolání. Všechny si proto vytvořily svá vlastní etická pravidla spočívající 

v dobrovolné dohodě lidí té samé profese, kteří pochopili, že je spojuje solidarita cti a 

že pochybení jednoho z nich poškozuje i ostatní.88  

Nejcitelnější důraz na morální kredit pociťují soudci. Soudce je ve svém 

postavení vystaven mimořádným nárokům. Jen velmi těžko se hledá srovnání s jinou 

profesí, na níž by byly kladeny podobné etické požadavky. Soudcova rozhodnutí mají 

značné důsledky pro subjektivní práva osob a mohou tak způsobit nejen mimořádný 

zásah do vztahů mezi nimi, ale i zásah týkající se samotní lidské podstaty člověka, jeho 

myšlení, cítění, apod.89 Apel na morálku pociťují soudci ať už z dikce jejich slibu, tak 

ze zákonné povinnosti důstojně reprezentovat svou funkci. Každý soudce vykonává 

exkluzivní společenskou službu, za kterou je státem poměrně velmi slušně placen. 

                                                
88 KRSKOVÁ, Alexanda. Etické desatoro začínajúceho advokáta (Vademecum profesnej etiky). 
Bratislava: IURA EDITION, 2008. str. 41 
89 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, 1998. str.59 
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Jestliže například nespáchá trestný čin, může být svých stabilních výhod zbaven právě 

v tom případě, že poruší pravidla etiky.90 Podle §80 ZSS je soudce povinen vykonávat 

svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by 

mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné 

a spravedlivé rozhodování soudů. V profesním chování má tato povinnost dopad 

zejména v prosazování a obhajování nezávislosti soudnictví a jeho dobré pověsti; 

chování, které nezavdá příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti soudcovské 

funkce anebo nezaujatém vystupování. Jen těžko si dovedeme představit, že by měli 

účastníci sporu o přípustnost využití rasistické karikatury v médiích důvěru k soudci, 

který veřejně avizuje své rasové a xenofobní postoje.  V soukromém životě pak je podle 

§80, odst. 4 a 5 ZSS povinen svým chováním dbát o to, aby nenarušovalo důstojnost 

soudcovské funkce a neohrožovalo nebo nenarušovalo důvěru v nezávislé, nestranné a 

spravedlivé rozhodování soudů. Zejména nesmí umožnit, aby jeho funkce byla zneužita 

k prosazování soukromých zájmů, nesmí působit jako rozhodce nebo zprostředkovatel 

řešení právního sporu, zastupovat účastníky soudního řízení nebo jako zmocněnec 

poškozeného nebo zúčastněné osoby v soudním nebo správním řízení, s výjimkou 

zákonného zastoupení a případů, v nichž půjde o zastupování dalšího účastníka řízení, v 

němž je účastníkem i sám soudce. Soudci je tedy v rámci vlastních etických pravidel 

zakázáno nahrazovat činnost jiných právnických povolání, a to ani ve svém soukromí. 

Pravidla soudcovské etiky inkorporovaná do platného práva tvoří základní 

profesionální a morální hodnoty tradičního a obecného významu. S povahou těchto 

pravidel se neslučuje, aby garantem jejich prosazení do soudcovské práce byl subjekt 

politický či jinak, např. ideologicky, motivovaný.91 Garantem proto musí být zejména 

soudci sami. I proto si vytvořili vlastní etické zásady a zavázali se k jejich 

dobrovolnému plnění.92 Řeč je o souboru etických zásad Soudcovské unie ČR.93 Důraz 

je v něm kladen na nezávislost, nestrannost, bezúhonnost, důstojnost, rovnost a 

odbornost. Důstojné vystupování je podle „Etických zásad chování soudce“ při výkonu 
                                                
90 VIDRNA, Jan, NÁCHODSKÝ, Zdeněk. Příručky ministerstva spravedlnosti: Pracovník justice v 
ohrožení. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a 
státních zástupců, 2001. str.57 
91 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, 1998. str.59 
92 VIDRNA, Jan, NÁCHODSKÝ, Zdeněk. Příručky ministerstva spravedlnosti: Pracovník justice v 
ohrožení. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a 
státních zástupců, 2001. str.57 
93 Zásady chování soudce schváleny 15. Shromážděním zástupců sekcí SU ČR, Brno 26. 11. 2000. 
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funkce i v soukromém životě pro každého soudce samozřejmostí. Soudce se zejména 

vyvaruje nevhodného chování, projevů, i všeho, co by mohlo vzbudit takový dojem; při 

výkonu své funkce se chová zdvořile, korektně a trpělivě (a to nejen v soudní síni, ale 

také ve styku s kolegy apod.). Etický kodex dokonce myslí i na jednání se zástupci 

sdělovacích prostředků. Během nich by měl být soudce vstřícný a zdvořilý. Dalo by se 

tedy uzavřít, že výkon soudcovské funkce není nikdy jen samotnou aplikací práva.94 

Soudce by měl konstantě naplňovat svou roli nezávislého a nestranného arbitra. Toho, 

komu s důvěrou svěříme rozhodnutí svého sporu. Veřejnost soudce tímto způsobem 

bohužel v dnešní době nevnímá, důvěřuje jim jen čtvrtina obyvatel.95 To má logicky 

odraz i na stavu důvěry v justici jako celek. 

Pro zlepšení morálního prostředí a důvěry v právní systém toho mohou 

z právních profesí udělat v zásadě nejvíce advokáti. Setkávají se totiž s klienty „mezi 

čtyřma očima“, mají na ně přímý vliv (v důvěrném vztahu). Advokát má mravní 

povinnost všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a 

vážnosti svého stavu. Advokát je navíc povinen plnit převzaté závazky (a to i 

v soukromém životě). Jeho projevy v souvislosti s výkonem advokacie by měly být 

podle advokátního etického kodexu96 věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé. 

Samotný výkon advokacie je přitom pojat široce a požadavky dopadají i na soukromý 

život advokátů; stavovská norma v článku 4, odst. 4 totiž stanoví, že jakékoliv 

obstarávání cizích záležitostí advokátem soustavně a za úplatu se považuje za výkon 

advokacie. Kromě vlastního stavovského etického kodexu čeští advokáti přistoupili i 

k tomu evropskému.97  

Etická pravidla spolu s právy a povinnostmi advokáta staví do první řady 

klienta. To ostatně vyplývá i ze základních principů advokacie. Za takové základní 

principy se považuje zejména nezávislost advokáta (především nezávislost na státu a 

                                                
94 VIDRNA, Jan, NÁCHODSKÝ, Zdeněk. Příručky ministerstva spravedlnosti: Pracovník justice v 
ohrožení. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a 
státních zástupců, 2001. str. 63 
95 Češi jsou dle průzkumu Flash Eurobarometer 385: Justice in the EU mezi třemi zeměmi EU s nejnižší 
důvěrou v justiční systém, kdy mu podle průzkumu důvěřuje pouze 25 procent dotázaných. Dostupné na 
WWW [online]: ˂ http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_385_en.pdf> 
96 USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. 
října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky 
(etický kodex); čl. 4 
97 Etický kodex advokátů v Evropské Unii; původně přijat na plenárním zasedání CCBE konaném 28. 
října 1988 a následně novelizován na plenárním zasedání CCBE 28. listopadu 1998 a 6. prosince 2002; 
dále jen „Kodex“ 
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jeho orgánech – více viz Kapitola 4.2.8.), nadřazenost zájmů klienta nad osobními nebo 

jinými zájmy advokáta, nepřípustnost omezení nebo vyloučení advokátovy 

odpovědnosti za jím poskytované právní služby a zájem na zachování cti a vážnosti 

advokacie.98 Advokát musí chránit klientovy zájmy a prosazovat jeho práva.  Meze 

takové pomoci jsou od nepaměti pro advokacii zásadním tématem. Advokát by sice měl 

uplatnit vše, co je podle něj pro klienta prospěšné, ale nesmí lhát, a to ani na přání 

klienta… Proto zákon stanoví meze advokátovy vázanosti klientovými příkazy; kromě 

něho obsahují takové meze i profesní předpisy, neboť jsou pro advokáta závazné. 

Pokyny klienta tak advokát není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským 

předpisem, o čemž je advokát povinen klienta přiměřeně poučit.99  

Advokát má také řadu povinností ke Komoře, klientům, kolegům i 

zaměstnancům. Zároveň etický kodex obsahuje obsáhlou úpravu týkající se soutěže 

advokátů, která musí být čestná.100 Etický kodex musí být korektivem chování advokátů. 

Pravidla, která obsahuje, mají advokáti vnímat jako správná, a to bez ohledu na jejich 

vynutitelnost. K tomu musí být advokát vychován jejich internalizací či indoktrinací.101 

I notáři mají etický kodex, jenže mezinárodní. České notářství tak svůj vlastní 

nemá a přistoupilo proto k těm, které platí pro notariát napříč státy.102 Obsahově kodexy 

korespondují s etickými předpisy jiných právnických profesí. Notáři přitom stále 

představují ten nejvíce solidní stav mezi právníky, nikdo je v zásadě morálně 

nezpochybňuje (na rozdíl od exekutorů). K dobré atmosféře ve společnosti jistě velkou 

měrou přispívá i dědické řízení pod jejich patronací. U žádné jiné právnické profese 

totiž neexistuje taková jistota, že se s ní lidé setkají tak, jako s notářem. Velmi proto 

záleží, jakým způsobem bude notář přistupovat k dědickému řízení. Mediální obraz 

notariátu zatím dokládá, že na to, kolik je dědických řízení, je sporů velmi málo. Ku 

prospěchu notářů. 

                                                
98 Sdělení představenstva České advokátní komory k otázce výkonu činností neslučitelných s výkonem 
advokacie (Věstník ČAK č. 3/1997) 
99 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s.208 
100 čl. 19 odst. 1 Kodexu: „V zájmu klientů i soutěžitelů postupuje advokát v soutěži s ostatními advokáty 
poctivě. K soutěžním účelům zejména nepoužívá údaje vědomě nepravdivé, klamavé nebo snižující 
jiného advokáta. Pro účely tohoto ustanovení je klamavým údajem každý údaj, který může vzbudit 
neoprávněné očekávání o výsledcích, jichž je advokát schopen dosáhnout, nebo pochybnost o tom, že 
výsledku bude dosaženo prostředky v souladu se zákony a stavovskými předpisy.“ 
101 ČERMÁK, Karel. Nedaří se potírat agresivitu advokátů. LIDOVÉ NOVINY, 18. 08 2014. str.14 
102 Například etické zásady v rámci Mezinárodní unie notářství (UINL). Dostupné na WWW [online]: 
˂www.uinl.org> 
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Vlastní stavovský předpis upravující morálku mají samozřejmě i soudní 

exekutoři. Jako stav se musí téměř neustále vypořádávat s tím, že jsou v zásadě nejvíce 

nespravedlivě osočováni (až démonizováni). Vyplývá to z jejich přímého spojení 

s vykonávacím řízením, byť jsou na samém konci řetězce vymáhání práva.  

Etická pravidla exekutorů 103  upravují jak profesionální etiku (například 

důstojnost a vážnost stavu, odměňování, povinnosti ke stavu či koncipientům), tak 

soutěž exekutorů (včetně reklamy). Za zmínku jistě stojí, že pokud exekutor poruší 

obecně závazné soutěžní předpisy, považuje se takové nerespektování i za porušení 

profesionální etiky. 

Exekutor je všeobecně povinen přispívat poctivým, čestným a slušným chováním 

k důstojnosti a vážnosti exekutorského stavu… Projevy exekutora v souvislosti s 

výkonem exekuční činnosti a další činnosti soudního exekutora (dále jen „další 

činnosti“) jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé. 104 Exekutor je nadto 

odpovědný i za chování svých zaměstnanců. Vyplývá to ze závěru kárného senátu 

Nejvyššího správního soudu. 105  Kromě výše zmíněného pamatují etická pravidla 

exekutorů i na dobročinnost (respektive Pro Bono106). Byl-li exekutor k tomu vyzván 

Komorou, je povinen podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících k 

prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod, a to i bez nároku na odměnu, 

ledaže mu v tom brání vážné důvody… Za stejných podmínek je exekutor povinen 

podílet se na výzvu Komory na projektech, jejichž cílem je uskutečňování principů 

demokratického právního státu nebo zdokonalení právního řádu České republiky.107 

Pokud jde o exekutory, dalo by se uzavřít, že by měli konstantně myslet na to, že i při 

důraznosti při vymáhání práva se dá chovat slušně. Taková slušnost má pak logicky své 

meze. 

 

Před třinácti lety napsali autoři publikace „Pracovník justice v ohrožení“ 

následující tezi: Bylo by určitě těžké snažit se kvalifikovaně odpovědět na otázku, jaký je 
                                                
103 Usnesení Sněmu Exekutorské komory České republiky ze dne 28. února 2006, kterým byl přijat v 
souladu s ustanovením § 110 odst. 7 písm. l) Exekučního řádu stavovský předpis, kterým se stanoví 
Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů; dále jen „Pravidla profesionální etiky 
a pravidla soutěže soudních exekutorů“ 
104 tamtéž. článek 3; odst. 1 a 3 
105 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22. března 2012, sp.zn. 13 Kseo 1/2011 - 109 
106 pozn. Pro bono je výraz používaný nejčastěji pro bezplatnou právní pomoc, případně právní pomoc za 
sníženou odměnu. 
107 Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů; článek 13 
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vlastně aktuální stav etiky v české justici… Při pestrosti všech možností současného 

společenského vyžití, včetně všech lákavých možností, jak si různým způsobem 

přivydělat, se skutečně nabízí otázka, jak obecná pravidla zformulovat tak, aby bylo 

možné je pro konkrétní případy prakticky použít.108 Zákonodárce si dodnes netroufl na 

detailní úpravu etických pravidel právnických profesí na úrovni zákona, vystačí si se 

základními mantinely v podobě stanovení práv a povinností. Stavovské předpisy pak na 

morálku u většiny profesí myslí. A pokud náhodou ne (tak, jako u notářů), je to jen 

proto, že se dá (prozatím) považovat výkon dané profese za eticky bezproblémový. 

Problematický je ale fakt, že advokáti, kteří mají etických pravidel nespočet, by si podle 

názoru jeho tvůrce109 zasloužili Kodex nový, více reflektující stav v dnešní době. S 

tématem etických pravidel je navíc velmi úzce spjata jedna z odpovědností právnických 

profesí, a to odpovědnost kárná, v rámci níž se pravidla etiky dovytvářejí (zejména 

rozhodnutími kárných senátů). 

 

4.2.4. Povinnost mlčenlivosti 

 Lékaři, dobrovolníci, policisté, auditoři, sociální pracovníci… Povinnost 

mlčenlivost není v českém prostředí ojedinělá a pro řadu profesí je klíčová. Zejména 

pokud se během jejich výkonu pracovník dostane k citlivým osobním údajům osob. Ani 

poskytování právních služeb by bez povinnosti mlčenlivost nebylo myslitelné. 

Mlčenlivost je vyžadována nejenom u soudců a advokátů, ale i u notářů a soudních 

exekutorů. Tuto povinnost jim (i ve slibech) ukládá zákon a ne vlastní etická pravidla, 

zákonodárce tak mlčenlivosti přikládá velký význam. 

Princip mlčenlivosti je pro laika nejvíce svázaný s advokacií. Otázka 

mlčenlivosti připadá dokonce i budoucím advokátům natolik jednoznačná, že se u ní 

obvykle při přípravě na justiční či advokátní zkoušky příliš nezdrží.110 Mlčenlivost je 

pro advokáty kruciální podmínkou a podceňovat by se neměla. Je to právě vztah důvěry 

mezi ním a klientem, který by mohl být porušení mlčenlivosti ohrožen. Mlčenlivost je 

pro advokacii esenciální záležitostí. Je základním předpokladem pro poskytování právní 

                                                
108 VIDRNA, Jan, NÁCHODSKÝ, Zdeněk. Příručky ministerstva spravedlnosti: Pracovník justice v 
ohrožení. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a 
státních zástupců, 2001. str. 62 
109 ČERMÁK, Karel. Nedaří se potírat agresivitu advokátů. LIDOVÉ NOVINY, 18. 08 2014. str.14 
110 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Povinnost mlčenlivost, zejména advokátní. SOUDCE. 7-8/2012. str. 11  
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pomoci a tím i nezbytnou podmínkou fungování demokratické společnosti. Výkon 

profese advokáta vychází z důvěrného vztahu mezi advokátem a klientem a z důvěry 

klienta v mlčenlivost advokáta. Nejedná se o výsadu advokáta, která by měla založit 

vynětí z obecně platného a závazného právního řádu, ale jde o povinnost uloženou 

advokátovi v zájmu jeho klientů a pro jejich ochranu.111 Advokátovi je tedy povinnost 

mlčenlivosti uložena primárně v zájmu klienta a na jeho ochranu. Advokát je povinen 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s poskytováním právních služeb.112 Ustanovení je záměrně široké, aby pokrývalo co 

nejrozsáhlejší spektrum případů. Pokrývá také informaci, zda konkrétního klienta 

zastupuje, či nikoliv, zda právní pomoc skončila dohodou či výpovědí z jeho strany či 

kolik činila smluvní odměna a zda ji klient zaplatil… Zahrnuje nejen klientské věci, ale 

prakticky vše, co advokát či koncipient dělá, co zjistí u soudu i mimo kancelář, 

náhodně…113 Povinnost mlčenlivosti má své důsledky i pro moc výkonnou. Ta musí 

uznávat a respektovat, že jsou všechny druhy komunikace a konzultací mezi advokátem 

a jeho klientem v rámci jejich profesionálního vztahu důvěrné.114 Pojetí advokátovy 

mlčenlivost přesto není v českém právním řádu vnímáno jako povinnost absolutní, ale 

relativní. Jak vyplývá z Nálezu Ústavního soudu I.ÚS 3859/13 ze dne 10. 9. 2014, 

povinnosti může být advokát zproštěn jak samotným klientem, tak může být v 

některých případech prolomena dokonce i zákonem (i když jen výjimečně). To ostatně 

již dříve judikoval Nejvyšší správní soud, který stanovil, že k prolomení povinnosti 

mlčenlivosti by mělo docházet pouze v nezbytných případech a v nezbytném rozsahu.115 

 Také exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž 

se dozvěděl při provádění exekuční nebo další činnosti. Povinnost mlčenlivosti může 

exekutora zprostit orgán Exekutorské komory, a to pouze z důvodů zvláštního zřetele 

hodných, v nezbytné míře a pro jednotlivý případ.116 Notáři je pak podle §56 NŘ117 

                                                
111 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2012, č. j. 6 Ads 30/2012 - 47 
112 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s.211 
113 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Povinnost mlčenlivost, zejména advokátní. SOUDCE. 7-8/2012. str. 12 
114 Governments shall recognize and respect that all communications and consultations between lawyers 
and their clients within their professional relationship are confidential. (Basic Principles on the Role of 
Lawyers; Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990; bod 22. Dostupné na WWW [online]: 
˂http://www.unrol.org/files/UNBasicPrinciplesontheRoleofLawyers.pdf)> 
115 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2012, č. j. 6 Ads 30/2012 - 47 
116 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s.303 
117 ...a) účastníka právního jednání, o kterém byl sepsán notářský zápis, b) toho, jehož prohlášení nebo 
rozhodnutí bylo osvědčeno, c) toho, jehož podpis byl ověřen d) toho, na jehož žádost byla osvědčena 
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povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 

souvislosti s notářskou činností a které se mohou dotýkat oprávněných zájmů klientů. 

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na notáře, který byl odvolán...obdobně i na 

zaměstnance notáře, zaměstnance notářské komoty a Notářské komory ČR, a to i po 

skončení jejich pracovního poměru; nevztahuje se na notáře a jeho pracovníky ve 

vztahu k sobě navzájem.118 Nositelem povinnosti mlčenlivosti je také každý soudce. 

Povinnost vzniká v době přidělení soudce ke konkrétnímu soudu a trvá i po zániku 

funkce, faticky až do smrti.119 Soudce musí ze všech právnických profesí nejvíce 

balancovat na hraně mezi zásadou veřejnosti, právem na informace a povinností 

mlčenlivosti. Je pochopitelné, že je u některých jeho činností eminentní veřejný zájem 

na bližších podrobnostech (například komplikovaný případ reorganizace stěžejního 

národního výrobce), u jiných případů je to naopak nežádoucí (souhlas s domovní 

prohlídkou u vysoce nepředvídatelného pachatele trestného činu). Důležitá je také 

otázka, jak vyřešit faktický přístup studentů práv k citlivým údajům během jejich praxe 

u právnických profesí a lačnost médií po informacích. Mělo by být pravidlem, že soudce 

nebude komentovat projednávanou věc ani sdělovat fakta, spojená s již uzavřenými 

případy. Komentováním projednávané věci se soudce dostává do vlastní pasti již 

projeveného názoru, vyjdou-li v dalším průběhu řízení najevo okolnosti odůvodňující 

jiné rozhodnutí, než které svým sdělením naznačil. Kromě porušení práv účastníků a 

dalších osob na řízení zúčastněných by v opačném případě mohlo dojít i ke zveřejnění 

komerčně zneužitelných informací. Mlčenlivost a diskrétnost musí být nutnou součástí 

profesionálního vystupování soudce.120 

 

Povinnost mlčenlivosti je tedy obecná zásada pro všechny právnické profese, 

přesto jsou situace, kdy je tato povinnost nevhodná. Proto u všech výše zmíněných 

profesí myslel zákonodárce i na podmínky zbavení mlčenlivosti (zejména stran klienta, 

oprávněného, viz. advokacie) a její další zákonné meze (například povinnost překazit 

                                                                                                                                          
právně významná skutečnost, e) klienta v případě další činnosti podle § 3 nebo právních nástupců těchto 
osob 
118 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s.259 
119 §81, odst. 1 ZSS 
120 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, 1998. str.52-53  
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spáchání tretsného činu, daňová či kárná řízení121). Důležitou pojistkou je také fakt, že 

porušení povinnosti mlčenlivosti zakládá kárnou odpovědnost a odpovědnost za škodu, 

která porušením této povinnosti vznikla.122  

 Jak se ale zachovat v případě, kdy proti sobě koliduje povinnost mlčenlivosti u 

jedné profese s jinou povinností druhé? Mělo by dojít k prolomení zásady mlčenlivosti? 

Takový případ řeší Nález Ústavního soudu I.ÚS 3859/13 ze dne 10. 9. 2014 týkající se 

oprávnění soudního exekutora požadovat informace od advokáta (v rámci jeho 

oprávnění požadovat součinnost třetích osob v průběhu exekučního řízení, viz. § 34, 

odst. 4 EŘ123). Konkrétně šlo o to, zda advokát povinného z exekuce, s poukazem na 

svou povinnost mlčenlivosti ve smyslu ust. § 21 ZA, může odmítnout soudnímu 

exekutorovi poskytnout součinnost v podobě sdělení rozsáhlých údajů o majetkové 

historii svého klienta. Došlo ke sporu o to, zda lze prolomit advokátní mlčenlivost 

extenzivním výkladem výše zmíněného právního předpisu. Podle Ústavního soudu 

může být daná povinnost součinnosti třetích osob uložena pouze ve vazbě na konkrétní 

exekuční řízení, za účelem co nejefektivnějšího vymožení vykonatelné pohledávky124. 

Opět tedy platí, že ustanovení o mlčenlivosti je záměrně co nejširší a obloukem se 

vracíme k již vyřčené tezi NSS, že k prolomení povinnosti mlčenlivosti by mělo 

docházet pouze v nezbytných případech a v nezbytném rozsahu. Mlčenlivost je proto 

možné považovat za jednu z nejstabilnějších pojistek ochrany práv v našem právním 

řádu. 

4.2.5. Právníci jako zvláštní subjekty civilního procesu 

 Notáře a exekutory spojuje fakt, že jsou (více či méně) veřejnými činiteli a 

postupují dle úředního postupu. Jsou tak v dílčích případech nejenom (nad rámec své 

profese) poskytovateli právní pomoci, ale i zvláštními subjekty řízení, protože na ně stát 

                                                
121 Více viz. §21 ZA 
122 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s.259 
123 §34, odst. 4 EŘ: Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce 
elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého 
rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé platebních služeb malého 
rozsahu (dále jen "peněžní ústav"), pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s 
cennými papíry, penzijní společnosti, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění 
vkladů (dále jen "finanční instituce"), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit 
exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného nebo jeho jiných jedinečných 
identifikátorech, jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných 
cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných. 
124 Nález Ústavního soudu I.ÚS 3859/13 ze dne 10. 9. 2014 
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delegoval rozhodovací pravomoc soudů v některých věcech a jejichž úkony se v těchto 

věcech považují za úkony soudu… Jedná se o soukromé fyzické osoby, které jsou 

podnikateli ve smyslu obchodního zákoníku, nicméně pokud vykonávají přenesenou 

pravomoc soudu, jsou považovány za úřední osoby a jejich činnost se považuje za 

úřední postup.125 Právě proto se někdy hovoří o hybridním postavení těchto profesí 

(zejména u soudních exekutorů). K tomu se vyjádřil i NSS. Soudní exekutor je orgánem 

sui generis-fyzickou osobou, na kterou stát delegoval část svých mocenských práv, která 

jinak přísluší soudům. Exekutor vykonává činnost jako svobodné povolání a má 

postavení veřejného činitele. Jeho zákonné postavení má tedy smíšenou povahu, jednak 

vykonavatele nucených výkonů soudních a jiných rozhodnutí a zároveň osoby 

oprávněné k další činnosti v rozsahu zákona. Stát na exekutory přenesl část svých 

mocenských pravomocí a zákonem stanovil, jakým způsobem je bude exekutor 

vykonávat, a také stanovil, jakým způsobem a prostřednictvím kterých subjektů bude 

stát kontrolovat, zda jsou pravomoci exekutorovi dané vykonávány v souladu se 

zákonem. Exekutor je tedy soukromá osoba vykonávající z pověření soudu veřejnou 

moc v oboru justice. Podle ust. § 28 exekučního řádu se úkony exekutora považují za 

úkony soudu. Uvedené ustanovení tudíž zakládá veřejnoprávní povahu postavení 

soudního exekutora a jeho oprávnění rozhodovat o právech a povinnostech soukromých 

subjektů.126 Přitom ale exekutoři podle NSS nejsou správními orgány, které podléhají 

přezkumu ve správním soudnictví (s odkazem na využití kárného řízení). 

Úřední osobou je pak konkrétní notář a konkrétní exekutor, což má dopady 

zejména do trestněprávní oblasti (hlavně jejich ochrany127). Úřední osobou je totiž podle 

§127, odst. 1 TZ nejenom soudce, ale i soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a 

při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce a notář při 

provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař. To vše, pokud plní úkoly státu 

nebo společnosti a používají při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. 

Například vykonavatel při mobiliární exekuci či notářský kandidát při soupisu 

pozůstalosti úředními osobami ale nejsou. Byť si lze extenzivní výklad (jakožto svědčící 

ve prospěch) nepochybně představit jako možný v případě rozšíření trestně právní 

                                                
125 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka a kolektiv. Civilní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s.112 
126 Rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Aps 6/2011; 5 Aps 6/2011-85 č. j. 5 Aps 6/2011-85 z 16. 
listopadu 2011 
127 Zločin násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) TZ 
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ochrany, jako částečně sporné by s ním přijaté řešení mohlo být vnímáno v případě 

rozšíření trestní odpovědnosti zákonem explicitně neuvedených osob (při vědomí, že se 

nejedná o zapovězenou analogii malam partem).128 Zároveň exekutoři i notáři (v tomto 

momentě v postavení úředních osob) nesou objektivní odpovědnost 129  za své 

zaměstnance. 

Exekutoři jsou tedy subjektem řízení při provádění exekuce, tedy nuceném 

výkonu exekučních titulů dle EŘ a jeho úkony jsou považované za úkony soudu. Pro to, 

aby mohl exekutor provést jednotlivé úkony v exekučním řízení, musí být soudem 

pověřen současně s nařízením exekuce.130 Notáři jsou pověřováni jako soudní komisaři 

úkony v řízení o dědictví. Pověření přitom není shodné jako v exekučním řízení 

prováděném exekutorem soudním rozhodnutím a nevztahuje se na některé úkony soudu, 

jako například žádosti o poskytuní právní pomoci ve vztahu k cizině či na ustanovení 

správce dědictví.131 I úkony notáře se v rámci této činnosi považují za úkony soudu. 

Toto pojetí má dopad například v otázce odpovědnosti za škodu a její náhrady 

(více v kapitole 4.2.7.), protože na rozdíl od soudců nejsou notáři a soudní exekutoři 

v zaměstnaneckém poměru ke státu a jako subjekty mají jasně vymezené hranice. To 

má výnam i v oblasti odměňování. Například exekutorovi je právo na náhradu nákladů 

zásadně přiznáváno proti povinnému nebo ve výjimečných případech za podmínek 

stanovených zákonem proti oprávněnému. Exekutor, jako nositel takto přiznané 

pohledávky, není již v postavení vykonavatele veřejné moci, ale v postavení běžného 

věřitele, který přiznanou pohledávku může vymáhat zase jen nástroji exekučního řízení. 

Přiznané náklady exekuce nelze srovnávat s platy soudců, protože nejde o odměnu za 

práci, jak ji má mysli čl. 28 Listiny základních práv a svobod, neboť ten se týká pouze 

zaměstnanců a těmi soudní exekutoři nejsou.132  

Zvláštní postavení právnických profesí jako subjetků civilního procesu je velmi 

významným aspektem jejich činnosti. Důsledky při špatně vybraném zvoleném notáři či 

exekutoroci mohou být pro širokou veřejnost dalekosáhklé. Přenesená veřejná moc 

znamená, že stát je garantem odbornosti a morálních předpokladů k výkonu dané 

                                                
128 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 6 Tdo 1396/2013, ze dne 6. 3. 2014 
129 Například viz. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22. března 2012, sp. zn. 13 Kseo 
1/2011 - 109 
130 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka a kolektiv. Civilní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. str.113 
131 tamtéž. 
132 Stanovisko pléna Ústavního soudu; Pl.ÚS-st. 23/06 ze dne 12. 9. 2006  
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funkce osoby, které tyto kompetence svěřil, a že nese odpovědnost za případnou škodu 

způsobenou porušením uložených povinností. Proto je nutné, aby pro vstup do těchto 

profesí byla nastavena laťka náročnosti opravdu vysoko. Následky nesprávného výběru 

se později řeší velmi obtížně a zasáhnou negativně každého z nás.133 

4.2.6. Kárná odpovědnost 

 Obecnou definici obsahu pojmu kárné odpovědnosti právnických povolání český 

právní řád nezná. Není v zásadě ani třeba. Přesto si dovolím na úvod této podkapitoly 

citovat služební zákon.134 V §70 norma definuje základ kárné odpovědnosti, a to 

„služební kázeň“. Tou se rozumí řádné plnění všech povinností státních zaměstnanců 

vyplývajících jim z tohoto zákona, ze zvláštních právních předpisů, které se vztahují ke 

službě v jimi vykonávaném oboru služby, ze služebních předpisů a vydaných příkazů 

včetně dodržování služebního slibu. Jak přiléhavé i pro soudce, advokáty, notáře a 

soudní exekutory. Kárná odpovědnost myslí totiž nejen na porušení právních 

povinností, ale i na etické povinnosti či nevhodné chování, kterým by právníci mohli 

narušit důstojnost svého povolání. Že se jedná o významné požadavky víme již 

z kapitoly 4.2.3. 

Zákon o advokacii ve svém §31, odst. 2 definuje, že kárným proviněním je 

závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi nebo 

advokátnímu koncipientovi. Dané povinnosti stanoví buď sám zákon o advokacii, anebo 

jiný stavovský předpis. Advokátovi pak lze za kárné provinění uložit napomenutí, 

veřejné napomenutí, pokutu, dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti 

měsíců do tří let anebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů. U méně závažných provinění 

postačí pouze projednání. O tom, zda se advokát nebo advokátní koncipient dopustil 

kárného provinění, a o uložení kárného opatření rozhoduje v kárném řízení zahájené na 

základě kárné žaloby podané kárným žalobcem tříčlenný kárný senát složený ze členů 

kárné komise České advokátní komory.135 Komora tak prohřešky svých členů řeší sama, 

řízení je dvojinstanční a odvolání proti rozhodnutí první instance má odkladný účinek. 

Podle § 46, odst. 3 ZA je kárným žalobcem předseda kontrolní rady ČAK, podle §52, 

                                                
133 FOUKAL, Martin. Kolegialita právnických profesí. AD NOTAM, Časopis českého notářství. 3/2014. 
str. 23 
134 Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto 
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech  
135 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str.221 
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odst. 2 je kárným žalobcem i ministr spravedlnosti. Zapojení představitele výkonné 

moci, konkrétně ministra spravedlnosti, je důsledek požadavku na zvýšení vlivu státu 

v oblasti výkonu tzv. svobodných povolání.136 Jedná se přitom o citlivou oblast, kdy je 

vhodné být z pozice arbitra (například kvůli mediálnímu obrazu) přísný a zároveň 

citlivý ke zveřejňovaným údajům. Že není správa této oblasti profesní komorou 

samozřejmost dokládá fakt, že byla podobná pravomoc v minulosti odebrána 

Exekutorské komoře ČR.  

Zajímavostí je požadavek zastoupení kárně obviněného opatrovníkem 

v případech, kdy je to nezbytné. Zejména byl-li stižen duševní poruchou, nebo 

chorobou, která mu brání náležitě se hájit. Opatrovníkem ustanoví kárný senát jiného 

advokáta po dohodě s ním.137 Kromě toho může být kárně obviněný zastoupen jiným 

advokátem. Vzhledem k tomu, že je česká advokacie otevřena i pro advokáty z jiných 

států138 (zahraniční advokát zapsaný v seznamu České advokátní komory, evropský 

hostující advokát anebo evropský usazený advokát), může se samozřejmě konat kárné 

řízení i proti nim. Česká advokátní komora pak má řadu oznamovacích povinností vůči 

domovským komorám advokátů. Kompletní postup kárného řízení stanoví vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb. ze dne 20. srpna 1996, kterou se podle 

zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád). 

Jestliže notář závažně nebo opětovně porušil povinnost stanovenou notářským 

řádem nebo zvláštním zákonem nebo právním předpisem vydaným na jeho základě 

anebo usnesením orgánu notářské samosprávy anebo jestliže jeho chováním byla 

závažně nebo opětovně narušena důstojnost notářského povolání, tedy v případě tzv. 

kárných provinění, může mu být v kárném řízení uloženo některé z kárných opatření.139 

Podle §48 NŘ to je buď písemné napomenutí, pokuta až do výše stonásobku minimální 

měsíční mzdy, nebo odvolání notáře. Drobné nedostatky v jeho činnosti (nebo drobné 

poklesky v chování) pak může notáři vytknout dohledový orgán, typicky notářská 

komora. Kárné řízení prování kárná komise. Kárné řízení se zahajuje na návrh ministra 

spravedlnosti, prezidenta Notářské komory ČR, prezidenta notářské komory nebo 

předsedy krajského soudu.140 Okruh žalobců je podstatně širší, než je u advokátů. 

                                                
136 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 221 
137 tamtéž. str. 222 
138 Více na webu České advokátní komory www.cak.cz 
139 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str.264 
140 tamtéž str.265 
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Důvodem je fakt, že notář je při své činnost mnohdy považován za úřední osobu a 

některé jeho agendy mají povahu výkonu veřejné moci (soudní komisariát v řízení o 

dědictví, sepisování notářských zápisů o právním jednání). Notář může být v kárném 

řízení samozřejmě zastoupen, a to buď jiným notářem, anebo advokátem. Notáři si i 

přes veřejnoprávní aspekty své činnosti  kárnou agendu spravují sami. Dle §4, odst. 1 

NŘ tvoří kárnou komisi její předseda (prezident Notářské komory ČR) a další čtyři 

notáři, kteří nejsou členy prezidia Komory. Rozhodnutí vydané kárnou komisí je možné 

přezkoumat. O opravném prostředku rozhoduje prezidium Notářské komory ČR… Proti 

rozhodnutí kárné komise, o návrhu na odvolání nebo o odvolání notáře nebo o odvolání 

ze zastupování, lze podat opravný prostředek k soudu podle části páté OSŘ.141 Podle 

oficiálních údajů Notářské komory ČR je počet kárných řízení vedených s notáři velmi 

nízký. Vysoká není ani sazba ukládaných pokut. Znamená to (zřejmě) nižší závažnost 

projednávaných skutků. To ostatně koresponduje s notariátem jako stavem, který je 

v zásadě bezproblémový. Riziko odebrání této agendy je tak pro notářskou samosprávu 

mizivé. 

Již jsem v této práci zmínil, že jsou soudní exekutoři (mnohdy neoprávněně) 

vnímáni společností negativně. Ostatně ani v jejich kárné odpovědnosti není (na rozdíl 

od výše zmíněných advokátů a notářů) ze strany státu taková důvěra, aby si ji exekutoři 

obstarávali sami. Respektive, byla tu. Kárné řízení ve věcech soudních exekutorů a 

exekutorských kandidátů totiž bylo mezi lety 2001 a 2009 svěřeno do pravomoci 

Exekutorské komory ČR. Kárné řízení bylo dvojinstanční: v první instanci rozhodoval 

kárný́ senát složený ze dvou exekutorů a jednoho soudce, o odvolání proti rozhodnutí 

kárného senátu pak rozhodovalo prezidium Komory. Proti rozhodnutí prezídia o vině a 

trestu ve věci kárného provinění pak byla přípustná správní žaloba. 142  Pravomoc 

rozhodovat o kárných proviněních vlastních členů ale byla Komoře odňata a svěřena 

Nejvyššímu správnímu soudu. A to navíc se zastoupením i jiných právnických profesí 

v kárné komisi (viz dále) Do jisté míry za to může vysoce převažující veřejnoprávní 

aspekt činnosti exekutorů a jejich „divoká historie“. Téměř pět let si tak exekutoři 

nespravují svou kárnou agendu sami a dlužno podotknout, že i dnes mají kárné senáty 

                                                
141 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 265 
142 ROZTOČIL, Aleš. Peripetie vývoje právní úpravy kárného řízení ve věcech soudních exekutorů. 
KOMORNÍ LISTY, září 2010, čtvrté číslo. str. 3 
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číslo 11 a 12 na Nejvyšším správním soudu, které právě tuto agendu obstarávají, 

relativně dost práce. 

Soudní exekutor je kárně odpovědný za kárné provinění, kterým je takové 

jednání exekutora, kterým exekutor závažně nebo opětovně porušil povinnost 

stanovenou exekučním řádem nebo jestliže jeho chováním byla závažně nebo opětovně 

narušena důstojnost exekutorského povolání.143 I u exekutorů tak vidíme dvojí linii. Za 

prvé jde o porušení zákonných povinností, za druhé pak o porušení morálních či 

etických pravidel, čímž je narušena důstojnost. 

Důvod pro takovou dvojkolejnou úpravu napříč profesemi je prostý. Zákon 

stanoví široká obecná pravidla. Taková, pod která lze subsumovat konkrétní pravidlo 

chování. Nicméně jak je popsáno v kapitole týkající se etiky, ne všechna morální 

pravidla jsou vhodná k zákonné úpravě. Právě zachování důstojnosti stavu je pak 

typickým příkladem povinnosti, která by měla být právnickým povoláním imanentní. 

Bylo by ale krajně nevhodné, aby zákonodárce zvažoval všechna myslitelná porušení 

této povinnosti tak, aby je zakomponoval do normy. Přeci jen jde mnohdy víc o pocit, 

dojem, než empiricky kvalifikovaný čin. Jeden příklad za všechny. I exekutor má 

v rámci svých pravomocí možnost oscilovat na škále „tvrdosti“ k povinnému. Zbytečně 

krutý exekutor (a přesto držící se v zákonných mantinelech), bez obhajitelné vůle 

přispět k lepšímu prostředí a vztahu dlužník – věřitel, by jistě měl být podroben diskuzi 

o přiměřenosti svého chování, třeba v rámci etických pravidel. 

Podle §116, odst. 2 EŘ lze exekutorovi za kárný́ delikt uložit písemné 

napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu až do 5 milionů anebo ho odvolat z 

exekutorského úřadu. Okruh kárných žalobců je široký. Podle §117, odst. 2 EŘ to je 

(samozřejmě s předem daným okruhem případů, kdy tak lze učinit) ministr 

spravedlnosti, předseda revizní komise a předseda kontrolní komise, předseda krajského 

soudu, předseda okresního soudu anebo předseda exekučního soudu. Kárné řízení 

upravuje zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,144 

který právě v oblasti odpovědnosti exekutora prochází změnami dodnes. Podle §4b, 

odst. 1 zákona jedná kárný soud (tedy zvláštní senát NSS) ve věcech soudních 

exekutorů v jednoinstančním řízení, a to v senátech složených z předsedy senátu, jeho 

zástupce a 4 přísedících. Předsedou senátu je soudce Nejvyššího správního soudu a jeho 
                                                
143 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str.320 
144 Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 
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zástupcem je soudce Nejvyššího soudu. Dva z přísedících jsou soudní exekutoři, dále 

advokát a jedna osoba navržená Veřejným ochráncem práv (pro zajímavost je možné 

uvést, že v počátcích právní úpravy řízení před NSS navrhoval přísedícího děkan 

právnické fakulty). Zmínit je třeba také možnost ministra spravedlnosti pozastavit 

exekutorovi výkon exekutorského úřadu, jestliže bylo proti němu zahájeno trestní řízení 

za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin související s exekuční činností, a to až do 

právní moci rozhodnutí.145 

Samozřejmě i soudci mají svůj sankční mechanismus, jsou totiž odpovědni za 

porušení svých profesionálních povinností. Podle §88 ZSS je kárným proviněním 

soudce zaviněné porušení jeho povinností, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž 

soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, 

nestranné a spravedlivé rozhodování soudů. Kárným opatřením je pak důtka, snížení 

platu až o 25 % na dobu nejvíce 6 měsíců (případně 1 roku při „recidivě), odvolání z 

funkce předsedy senátu, anebo odvolání z funkce soudce. I u soudců je možné od trestu 

upustit, pokud je samotné projednávání věci postačující. Návrh na zahájení kárného 

řízení je podle §8 zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 

exekutorů oprávněn podat prezident republiky, ministr spravedlnosti, předseda 

Nejvyššího soudu, předseda Nejvyššího správního soudu a předsedové vrchních, 

krajských a okresních soudů. Okruh kárných žalobců je nejširší a řídí se „blízkostí“ 

k soudci. Řízení podle § 4 zákona probíhá u kárného soudu (NSS), který jedná a 

rozhoduje v senátech složených z předsedy senátu, jeho zástupce, soudce a 3 

přísedících. Předseda senátu je soudcem Nejvyššího správního soudu (Nejvyššího soudu 

ve věcech soudců rozhodujících ve správním soudnictví), jeho zástupce je soudcem 

Nejvyššího soudu (Nejvyššího správního soudu ve věcech soudců rozhodujících ve 

správním soudnictví) a další člen senátu z řad soudců je soudcem vrchního, krajského 

nebo okresního soudu. Mezi přísedícími musí být vždy nejméně jeden státní zástupce, 

jeden advokát a jedna osoba vykonávající jiné právnické povolání. Ustanovení o kárné 

odpovědnosti soudců jsou zárukami soudcovské nezávislosti aniž by byly zásahem do ni. 

Je však neslučitelné se soudcovskou nezávislostí svěřit výkon disciplinární odpovědnosti 

                                                
145 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 321 
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jinam než do rukou soudů či soudců. Tak by tomu bylo v případě, kdyby výkon kárné 

pravomoci byl svěřen např. ministru spravedlnosti.146  

 

Model speciálních kárných senátů u NSS je některými odborníky kritizován. 

Přiléhavý, byť poněkud delší, popis nabídl JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor 

Exekutorského řadu Praha 7 ve stavovském časopise KOMORNÍ LISTY. Fakticky to 

znamená, že soudci, státní zástupci a soudní exekutoři jsou v tomto „jednotně“ vedeném 

kárném řízení poškozováni tím, že proti rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího 

správního soudu nemohou podat jakýkoliv opravný prostředek. Jejich kárné řízení je 

tudíž jednoinstanční, bez možnosti napadnout rozhodnutí kárného senátu odvoláním… 

Ve vztahu k systémovosti současné právní úpravy kárné odpovědnosti soudců, státních 

zástupců a soudních exekutorů lze mezi našimi kolegyněmi a kolegy zaznamenat velmi 

častou otázku typu: „Když já, tak proč ne notář, který́ přece rovněž pracuje v postavení 

soudního komisaře pro stát a proti jeho rozhodnutím lze podat opravný prostředek k 

soudu?“ Odpověď s úvahou de lege ferenda by měla u profesí notáře a soudního 

exekutora zohlednit jejich velmi podobné postavení před zákonem. Notář i soudní 

exekutor jsou služebníky státu, avšak „na vlastní účet“. Jejich celkové postavení je ve 

srovnání s postavením soudce nebo státního zástupce značně odlišné. Vedle 

projednávání dědické agendy nebo nuceného vymáhání judikátních pohledávek, resp. 

jiných zákonem uložených povinností, vykonávají notáři i soudní exekutoři řadu dalších, 

činností, kdy si jejich služby objednávají jednotlivé subjekty na základě svobodné volby. 

Pokud bychom takto položené otázky rozvedli extenzivně a možná nikoliv ad absurdum 

dále, dopracovali bychom se možná i k názoru, že by před kárnými senáty Nejvyššího 

správního soudu mohla být projednávána i kárná provinění například auditorů, 

daňových poradců, lékařů, stomatologů nebo členů jiných, zákonem stanovených 

profesních komor.147  

 

V této souvislosti bych rád závěrem poznamenal úvahy o změně kárného řízení 

ve věcech soudních exekutorů. O kárné odpovědnosti soudních exekutorů by se mohlo 

                                                
146 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, 1998. str.57 
147 PLÁŠIL, Vladimír. Zamyšlení nad současnou právní úpravou kárné odpovědnosti soudních exekutorů, 
exekutorských kandidátů a exekutorských koncipientů. KOMORNÍ LISTY, září 2010, čtvrté číslo. str. 6  
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nově rozhodovat ve dvojstupňovém řízení, kdy v prvním stupni bude rozhodovat 

Ministerstvo spravedlnosti a v druhém stupni o rozkladu ministr spravedlnosti. Řízení 

nebude zahajováno kárnou žalobou, ale z moci úřední.148 Podobné úvahy považuji za 

nebezpečné z hlediska rovnosti právnických povolání. Mohou vířit emoce zejména mezi 

notáři a soudními exekutory. I když je počet kárných provinění notářů nízký, nemusí 

tomu tak být i do budoucna. Zákonodárce by tak myslet více obecně a v zájmu 

justičního prostředí jako celku. Postihování kárných prohřešků soudních exekutorů 

představitelem výkonné moci, který vždy (z logiky věci) reprezentuje politický proud je 

dle mého názoru krajně křehký model. 

4.2.7. Majetková ochrana třetích osob 

 Advokát má širokou odpovědnost vůči klientovi za újmu, kterou mu způsobil 

v souvislosti s výkonem advokacie. Za škodu takto způsobenou zaměstnaným 

advokátem odpovídá klientovi zaměstnavatel advokáta. Advokát odpovídá za škodu 

způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie 

jeho zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným advokátem. 149 

Důležité je, že vykonává-li advokát advokacii ve společnosti, odpovídá klientovi za 

škodu tato společnost. Advokát nebo společnost se odpovědnosti zprostí, prokáží-li, že 

škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na nich 

požadovat. Jedná se o odpovědnost za škodu založenou na objektivním principu, tedy 

odpovědnost, který vzniká nezávisle na zavinění advokáta.150 To v zásadě koresponduje 

s novou úpravou odpovědnosti podnikatele dle NOZ. Advokát, který vykonává 

advokacii samostatně nebo ve sdružení, musí být pro případ takové odpovědnosti 

pojištěn. Minimální částka je 50 milionů korun pro obchodní korporaci anebo 10 

milionů korun pro jednotlivce. Advokáti se ale běžně pojišťují na víc. Pojištění pro 

případ odpovědnosti advokáta za škodu sjednává i Česká advokátní komora (jedná se o 

hromadné pojištění). Pokud advokát nechce být hromadně pojištěn, předloží České 

advokátní komoře stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy dosvědčující, 

že je pro příslušný kalendářní rok pojištěn. Rozsah takového pojištění ani minimální 

                                                
148 ŠRÁMEK, Dušan. O kárné odpovědnosti exekutorů má rozhodovat ministerstvo. 1.11.2014. Dostupné 
na WWW [online]: ˂ http://www.ceska-justice.cz/2014/11/o-karne-odpovednosti-exekutoru-ma-
rozhodovat-ministerstvo/> 
149 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 219 
150 tamtéž. 
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limit pojistného plnění však nesmí být nikdy nižší, než kolik by činil v případě 

hromadného pojištění advokátů.151 

 Stejně jako advokát, tak i notář odpovídá žadateli, klientovi nebo jinému 

účastníku za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem své činnosti. Přesto se 

jedná o odpovědnost limitovanou. Oproti klientům advokáta jsou u notáře potencionální 

poškození totiž v určitých případech hojeni ze státní pokladny. Za činnost notáře, pokud 

jedná jako veřejný činitel, při sepisování notářských zápisů a při činnostech 

vykonávaných z pověření soudu (úkony notáře jako soudního komisaře) odpovídá stát 

podle zákona.152 Tím je zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem153. Podle §4 tohoto zákona se 

za výkon státní správy považuje i sepisování veřejných listin o právních úkonech, 

zápisy skutečností do veřejného rejstříku provedené notářem, úkony notáře jako 

soudního komisaře. Taková činnost se považuje za úřední postup. Znamená to jediné – 

stát má pak nárok na regresní náhradu, pokud notář škodu způsobil svým zaviněným 

porušením právní povinnosti. V této souvislosti je důležité zmínit Nález Ústavního 

soudu I. ÚS 529/09 z 13. března 2012, který mimo jiné řešil obecnou tendenci, 

spočívající v přenášení pravomocí spadajících do výkonu veřejné moci na subjekty 

nestátního charakteru. Podle Ústavního soudu nemůže být přenos pravomocí důvodem 

pro to, aby se stát zcela zbavoval objektivní odpovědnosti za činnost subjektů 

nestátního charakteru, nebo aby skutečnost, že určitou činnost vykonával nestátní 

subjekt, vedla k nějakému jinému, tj. mírnějšímu výkladu odpovědnosti státu, případně 

institutů vážících se k odpovědnosti (v daném případě to byl výklad pojmu nesprávný́ 

úřední postup).  

Pokud jde o „nelimitovanou“ odpovědnost týkající se jiné činnosti notáře, ten 

odpovídá za škodu i tehdy, byla-li způsobena v souvislosti s výkonem činnosti notáře 

jeho pracovníkem.154 Důvodem liberace155 pak je fakt, že škodě nemohl zabránit ani při 

vynaložení veškerého úsilí, které na něm bylo možné požadovat. Stejně jako advokáti, i 

notáři se musí povinně pojistit (zejména pro případy, kdy je škoda způsobená notářem 
                                                
151 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 220 
152 tamtéž. str. 260 
153 Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a 
jejich činnosti 
154 tamtéž. str. 260 
155 liberace = zproštění se objektivní odpovědnosti 
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při jiném úkonu než při výkonu veřejné moci). Minimální částky pojistného plnění 

oproti advokátům zákonem stanoveny nejsou. 

 Exekutor odpovídá za škodu tomu, komu ji způsobil v souvislosti s činností 

exekutora. Exekutor odpovídá za škodu i tehdy, byla-li škoda způsobena při výkonu 

exekuční nebo další činnosti jeho zaměstnancem. 156  Již ze základního pojetí 

odpovědnosti exekutora je jasné, že výrazné rozdíly oproti notáři zde nebudou. Také 

jeho vybrané úkony při výkonu exekuční činnosti jsou podle zákona o odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem považovány za úřední postup. Dle § 4 zmíněného zákona jde o sepisování 

exekutorských zápisů a činnosti vykonávané z pověření soudu. Platí tu stejná finanční 

ochrana ze strany státu jako u notářů. Odpovědnosti se stát nemůže zprostit. Nahradil-li 

stát škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

exekutora nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou 

újmu, může požadovat regresní úhradu na exekutorovi, pokud škodu způsobil. 157 

Podmínkou je, aby byla škoda způsobena zaviněným porušením právní povinnosti 

exekutora. Za ostatní činnost nese majetkovou odpovědnost bez pomoci státu. Proto má 

exekutor povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti, a to i pro své zaměstnance. O 

vhodnosti takového pojištění, například pro vykonavatele v terénu jistě spory nejsou. 

Stejně jako u advokátů, i tady může exekutor přenést sjednání pojistné smlouvy na 

Komoru.  

 Je obecně přijímáno, že soudci osobně neodpovídají za vady či újmy způsobené 

při výkonu soudnictví. Soudcova neodpovědnost je považována za nezbytný důsledek 

soudcovské nezávislosti.158 Taková neodpovědnost ale není z logiky věci bariérou proti 

odpovědnosti státu za činy způsobené „jeho“ soudci při výkonu „jeho funkcí“.159 

Majetková odpovědnost je u soudců upravena výhradně na základě zákona o 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem. Podle §7 daného zákona mají účastníci řízení, ve 

kterém bylo vydáno nezákonné rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda, právo na 

náhradu škody. Právo na náhradu škody má i ten, s nímž nebylo jednáno jako s 

                                                
156 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 303-304 
157 tamtéž. str. 304 
158 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, 1998. str.57 
159 tamtéž. 
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účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s účastníkem řízení jednáno být mělo. Podle §8 

pak takový nárok na náhradu škody lze uplatnit pouze tehdy, pokud pravomocné 

rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným orgánem. Pokud 

byla škoda způsobena nezákonným rozhodnutím vykonatelným bez ohledu na právní 

moc, lze nárok uplatnit i tehdy, pokud rozhodnutí bylo zrušeno nebo změněno na 

základě řádného opravného prostředku. Tato obecná pravidla kryjí případné chyby 

v rozhodování soudců, i když by se měly stávat pouze výjimečně. Zákon také 

samostatně upravuje náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo 

ochranném opatření. I zde v minulosti docházelo k finanční satisfakci poškozených, 

kterou má na starosti ministerstvo spravedlnosti. Zákon o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

pak v §17, odst. 2 myslí i na regres, přesto s významnou pojistkou. Nahradil-li stát 

škodu vzniklou z nezákonného rozhodnutí nebo z nesprávného úředního postupu 

soudce, nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou 

újmu, může požadovat regresní úhradu pouze tehdy, pokud byla vina soudce zjištěna v 

kárném nebo trestním řízení.  

Důležité pro komparaci právnických povolání je ustanovení §17, odst. 1 zákona 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem. Nahradil-li podle něj stát škodu, ke které došlo při 

činnosti notáře či soudního exekutora (nebo poskytl-li ze stejného důvodu 

zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu), může od nich požadovat regresní 

úhradu „bez dalšího“. Slovy zákona v plné výši od těch, kteří se podíleli na vydání 

nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, pokud byli k vydání 

rozhodnutí nebo k úřednímu postupu oprávněni. Nad notáři a soudními exekutory tak ve 

výsledku na rozdíl od soudců (kterým je pochybení třeba dokázat) visí mnohem větší 

hrozba regresu. Vezmeme-li v potaz, že odpovídají i za činnost svého úřadu (včetně 

všech zaměstnanců), povinné pojištění je více než žádoucí. 

4.2.8. Nezávislost 

 Nezávislost soudcovská je často, celkem správně, chápána jako spojení dvou 

stránek – nezávislosti soudů a nezávislosti soudců.160 Na obě dvě nezávislosti myslí 

                                                
160 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, 1998. str.9 
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Ústava ve svých článcích 81 a 82. V zásadě jde o rozhodování soudů bez jakýchkoliv 

faktických či právních vlivů na pravomoci soudů, na proces jejich rozhodování a na 

jejich rozhodnutí. Nezávislost soudcovskou lze tedy takto především označit za pojmový 

znak soudní moci.161 Soudce je podle § 80 ZSS povinen odmítnout jakýkoliv zásah, 

nátlak, vliv, přání nebo žádost, jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení nezávislosti 

soudnictví. Při výkonu své funkce se nesmí nechat ovlivnit zájmy politických stran, 

veřejným míněním a sdělovacími prostředky. To má přímé důsledky v podobě 

nestrannosti soudce, která je historickým důvodem vzniku soudních pravomocí162. Ta 

bývá zpravidla považována za nezbytný znak, za znak imanentní pojmu soudce... 

Vzájemný vztah nestrannosti a nezávislosti může být vyjádřen také tak, že soudcovská 

nezávislost je prostředkem k nabytí a udržení soudcovské nestrannosti.163 Soudce musí 

dále podle §80 ZSS vystupovat nezaujatě a ke stranám nebo účastníkům řízení 

přistupovat bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, 

náboženských nebo jiných předsudků. Soudce také dbá svým chováním o to, aby jeho 

nestrannost nebyla důvodně zpochybňována. Systém záruk nezávislosti soudců v Česku 

můžeme dělit na zákonné a ústavní záruky a je možné za ně považovat způsob 

ustanovení soudce do funkce včetně délky funkčního období, nesesaditelnost soudce, 

nepřeložitelnost soudce, neslučitelnost soudcovské funkce s jinými funkcemi, zákonem 

stanovené předpoklady pro výkon soudcovské funkce, hmotné zabezpečení (správa) 

soudnictví a fixně zákonem stanovené platy soudců, imunita pro výkon soudnictví, 

právní postih zásahů do soudcovské nezávislosti, kárná odpovědnost soudců, zákaz 

svépomoci a zvláštního soudnictví s výjimkami stanovenými zákonem, vyloučení soudce 

pro podjatost.164 Systém je to tedy rozsáhlý a komplexní, zasahující do řady oblastí. 

Právě nezávislé a nestranné rozhodování je totiž tím nejcennějším, co demokratický 

právní stát chrání. Český ústavní systém proto potřebuje nezávislost moci soudní posílit, 

a to především prostřednictvím soudcovské samosprávy.165 

 

                                                
161 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, 1998. str.9 
162 tamtéž. str. 16: „Tam, kde šlo o to vyloučit svépomoc bylo třeba obracet se, v případě konfliktu, 
k subjektu vykazujícímu znaky neutrálnosti ve vztahu ke stranám ve sporu zúčastněným.“ 
163 tamtéž. str.15 
164 tamtéž. str.25 
165 BRYCHTA, Adam. Úvaha nad stavem správy soudnictví v České republice aneb Nejvyšší soudní rada 
jako východisko pro českou justice? Bulletin advokacie. 4/2013. str. 68 
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I když se to na první pohled nezdá, nezávislost advokáta patří k jeho 

nejdůležitějším povinnostem a k základním principům advokacie jako takové.166 Podle 

§ 3 ZA je advokát při poskytování právních služeb nezávislý. Jediné, co ho váže a jeho 

nezávislost limituje, jsou právní předpisy a v jejich mezích příkazy klienta. Princip 

nezávislé advokacie je nutným základním předpokladem ochrany zájmů klienta i 

advokáta. Bez ní nelze advokacii vůbec vykonávat.167 Nezávislost je tu tedy stejně jako 

další povinnosti advokáta zejména k ochraně klienta. Advokát nesmí podléhat 

jakémukoliv tlaku a pokud je jeho postup v souladu se zákonem, nikdo mu v něm nesmí 

bránit. Advokát existěnčně závislý na jakémkoliv státním orgánu, ať už je to ministerstvo 

spravedlnosti, soud nebo živnostenský úřad nebo na jakékoliv politické straně, není totiž 

schopen účinně zastávat oprávněné individuální zájmy svých klientů, kteří pochopitelně 

mohou být a často jsou v rozporu s obecnými zájmy státu nebo státní politiky... Rada 

poskytnutá advokátem klientovi nemá totiž žádnou hodnotu, byla-li poskytnita pouze pro 

uspokojení osobních zájmů nebo jako reakce na tlak zvnějšku.168  Zajištění takové 

nezávislosti je plně na moci zákonodárné i výkonné. Musí zajistit, aby mohli advokáti 

vykonávat svou činnost bez zastrašování, překážek, obtěžování nebo nevhodného 

vměšování; aby mohli bez obav volně cestovat a konzultovat se svými klienty nejenom 

doma, ale i v zahraničí; aby nebyli zastrašováni trestním stíháním nebo správními, 

ekonomickými či jinými sankcemi za to, že vykonávají svou profesi v soulasu se 

zákony i etickými nomami. 169 

 Nezávislost advokáta je stejně významná jako ta soudcovská. Přesto ji advokát 

fakticky vykonává, oproti soudci, výrazně jednostranně. Lze si jen stěží představit, že by 

advokát vystupoval například v trestním řízení jako na klientovi zcela nezávislý a 

objektivní subjekt a vyhledával a předkládal důkazy svědčící nejen pro klienta, ale i 

proti němu; advokát je povinen v tomto případě chránit a prosazovat oprávněné zájmy 

                                                
166 Sdělení představenstva České advokátní komory k otázce výkonu činností neslučitelných s výkonem 
advokacie (Věstník ČAK č. 3/1997) 
167 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 187 
168 tamtéž. 
169 „Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions 
without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult 
with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be 
threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in 
accordance with recognized professional duties, standards and ethics“ (Basic Principles on the Role of 
Lawyers; Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990; bod 16. Dostupné na WWW [online]: 
˂http://www.unrol.org/files/UNBasicPrinciplesontheRoleofLawyers.pdf˃ 
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klienta a řídit se jeho pokyny (§ 16 odst. 1 zákona o advokacii). Stejné postavení má 

advokát pochopitelně i v civilním řízení. 170  Přes onu částečnou jednostrannost je 

nezávislost advokacie jednou z pojistek právního stát a jak jsem již zmínil výš, je to v 

zájmu klienta a ne advokáta samého. Veřejnost musí mít možnost získat právní radu od 

právníka, který má povinnosti v zájmu svého klienta, nikoli jiné osoby, a už vůbec ne 

státu. Proto patří nezávislost advokátů a soudců, spolu s nezávislými sdělovacími 

prostředky k opravdovým základním kamenům demokracie.171  

Nezávislý musí být i exekutor. Ve věcech, v nichž byl soudem pověřen 

provedením exekuce nebo při výkonu další činnosti postupuje vždy nezávisle, 

svědomitě a pečlivě.172 Protože se dle § 28 EŘ věty druhé úkony exekutora považují za 

úkony exekučního soudu, jeho nezávislost je základní podmínkou výkonu exekuční 

činnosti. Nezávislost soudního exekutora je chápána kromě jiného také ekonomicky. 

Navíc je pro exekuční řízení velmi důležitá i nestrannost exekutorů. S ní se příslušníci 

tohoto stavu vypořádávají s největšími obtížemi (přeci jen advokát stranit musí a notáři 

na nestrannosti budují svůj stav po několik generací). Exekutorská nestrannost vyplývá 

ze zákona a pravidel etiky, problém je ale samotné nastavení exekucí. Nestrannost se 

totiž velmi těžko hájí v systému, kdy je exekutor mnohdy (ekonomicky) napojen na 

oprávněného (kterého někteří exekutoři dokonce označují jako klienta). Jedná se o 

situaci, která velmi silně narušuje důvěru ve spravedlivé vykonávací řízení.  

I notář musí zachovávat nezávislost, když slibuje, že bude v notářské činnosti 

postupovat nestranně a nezávisle. Jak stanoví evropský deontologický kodex, 173 

povinností notáře je radit a sepisovat listiny zcela nestranným a nezávislým způsobem. 

Plní přitom úlohu třetí důvěryhodné osoby, neutrální vůči stranám. Nemůže sepisovat 

listiny obsahující ustanovení, z nichž by měl přímo či nepřímo prospěch... Aby si notář 

pro svoji činnost zajistil potřebnou nezávislost, vykonává svoji práci v rámci 

svobodného povolání, které zahrnuje veškeré právní aktivity s výjimkou soudních sporů. 

Radami, které nestranně, avšak aktivně poskytuje zúčastněným stranám, stejně jako 
                                                
170 KRYM, Ladislav. Nezávislost a závislost advokátů. Česká advokátní komora. 2005. Dostupné na 
WWW [online]: ˂http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=601˃ 
171 Článek „The Rule of Law, Lawyer Independence and the Self-Governance of Lawyers“. Dostupné na 
WWW [online]: ˂http://www.lawsociety.bc.ca/page.cfm?cid=2199#sthash.lXIWtuEw.dpuf˃ 
172 Usnesení Sněmu Exekutorské komory České republiky ze dne 28. února 2006, kterým byl přijat v 
souladu s ustanovením § 110 odst. 7 písm. l) Exekučního řádu stavovský předpis, kterým se stanoví 
Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů; čl. 5 
173 Deontologický kodex CNUE. Dostupné na WWW [online]: 
˂http://www.nkcr.cz/doc/main/Deontolog_kodex_rady_not_Evr_unie.pdf> 
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následným sepsáním veřejné listiny notář zaručuje uživateli práva očekávanou právní 

jistotu. Velký význam má nezávislost a nestrannost notářů pro veřejné listiny (k tématu 

viz. dále), protože zásadním atributem veřejné listiny je její pořízení nestranným 

subjektem.174 Notář by měl být nezávislý a nestranný jak v případech „nestátního“ 

výkonu činnosti, tak zejména v dědickém řízení. Tato oblast je přitom živým tématem 

pro odborné diskuze. Například dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2013, 

sp. zn. 21 Cdo 3373/2011 existují důvodné pochybnosti o nepodjatosti notáře 

v případech, kdy sepsal notářský zápis o závěti zůstavitele a současně působí jako 

soudní komisař v dědickém řízení po zůstaviteli. Notář tím totiž získal své poznatky 

jiným způsobem než z dokazování při jednání. Kritika se tak opírá o základní premisu a 

stěžejní vymezení role notáře, tedy že by při svých úkonech měl stát mezi stranami 

(tedy nebýt zde „jen“ pro jednoho z účastníků). To notáře odlišuje od advokáta. 

  

4.2.9. (Samo)správa 

 Každá z právnických profesí má opodstatnění k samostatné existenci, jinak by 

historicky nevznikly. U advokátů, notářů, soudních exekutorů platí, že jsou sdružováni 

do profesních komor s členstvím vznikajícím ze zákona, ostatní právnické profese, jako 

například soudci…, vytvořily stavovské organizace na principu dobrovolnosti. 175 

Profese se v dnešní době musí organizovat, jinak by jen těžko prosadily svoje zájmy či 

uchránily svá „teritoria“. Profesní sdružení právníků totiž hrají zásadní roli při 

udržování profesních standardů a etiky, při ochraně svých členů před pronásledováním 

a nevhodnými omezeními, zajišťují v rámci svých profesních určení poskytování 

právních služeb všem, kteří je potřebují, a spolupracují s vládními a ostatními 

institucemi na podpoře spravedlnosti a veřejného zájmu.176 

                                                
174 JINDŘICH, Miloslav. Veřejné listiny - stěžejní úloha notářství. EPRAVO.CZ. 1.4. 2010.  Dostupné na 
WWW [online]: ˂http://www.epravo.cz/top/clanky/verejne-listiny-stezejni-uloha-notarstvi-60963.html˃ 
175 FOUKAL, Martin. Kolegialita právnických profesí. AD NOTAM, Časopis českého notářství. 3/2014. 
str. 22 
176 Whereas professional associations of lawyers have a vital role to play in upholding professional 
standards and ethics, protecting their members from persecution and improper restrictions and 
infringements, providing legal services to all in need of them, and cooperating with governmental and 
other institutions in furthering the ends of justice and public interest. (Basic Principles on the Role of 
Lawyers; Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990. Dostupné na WWW [online]: 
˂http://www.unrol.org/files/UNBasicPrinciplesontheRoleofLawyers.pdf)> 
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Nejvyšší míru samosprávy mají advokáti. Zásadní otázkou při výkonu 

advokacie je dodržování zvláštních povinností a omezení při výkonu advokacie. Dohled 

nad tím svěřuje stát zvláštní veřejnoprávní stavovské organizaci a to České advokátní 

komoře, kterou k tomuto účelu vybavuje přesně vymezenou pravomocí s tím, že její 

závažná rozhodnutí jsou přezkoumatelná soudem. Koncepce veřejnoprávní stavovské 

organizace advokátů přináší demokratickému státu vedle záruky nezávislosti advokátů 

ještě jednu další výhodu, kterou demokratické evropské kontinentální státy vesměs od 

dávných dob uznávají svou povinnost poskytovat právní ochranu každému, kdo se 

zdržuje na jejich území.177 Je proto pochopitelné, že při absenci poskytování právní 

ochrany ze strany samotných státních institucí (které jsou mnohdy na straně rozhodující, 

případně zúčastněné) tu plní povinnost státu nezávislá instituce. Podle §40 ZA je 

advokátní komora právnickou osobou; samosprávnou stavovskou organizací všech 

advokátů, která vykonává veřejnou správu na úseku advokacie. Stát na ni přenesl 

některé své pravomoci, například udělování a odnímání povolení k výkonu povolání, 

dohled nad kvalifikací k výkonu povolání anebo dohled nad praktickým výkonem 

povolání spojený s kárnou pravomocí. Toto řešení elegantně splňuje jak požadavek 

nezávislosti zástupce, tak i šetrného nakládání erárních prostředků. V České republice 

tak je možné, aby Česká advokátní komora určila advokáta tomu, kdo se nemůže jinak 

domoci poskytnutí právních služeb.178 To navíc patří k povinnosti advokáta – jedné 

z nejdůležitějších. 

Úprava advokátní samosprávy v České republice vychází z nezbytnosti 

zabezpečit nezávislost advokáta při výkonu jeho povolání tak, aby se práva a zájmy jeho 

klientů nemohly dostat do střetu se zájmy těch osob nebo orgánů, na nichž by advokát 

byl nějakým způsobem závislý. Advokát musí být zbaven obav z možné újmy nebo 

postihu v souvislosti s prosazováním nebo obhajobou práv svých klientů, a to i v tom 

případě, že je chrání proti státu nebo jeho orgánům, neboť jedině tak může plnit své 

zákonem vymezené poslání. Na druhé straně systém samosprávy v advokacii nemůže 

znamenat, že stavovská organizace bude ve věcech své působnosti konečnou a 

nekontrolovatelnou instancí při rozhodování o subjektivních právech těch, kteří této 

samosprávě podléhají. Ochrana proti případným excesům musí být zajištěna jak mocí 

                                                
177 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 222 
178 tamtéž. str. 223 
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soudní, tak mocí výkonnou.179 Takový požadavek kopíruje zákonná úprava „kontroly“ 

ze strany moci výkonné ve vztahu ke Komoře (konkrétně ministerstva spravedlnosti). 

Podle § 50 a násl. ZA je například Komora povinna do 30 dnů předložit Ministerstvu 

spravedlnosti veškeré stavovské předpisy přijaté jejími orgány. Ministerstvo 

spravedlnosti vykonává nad činností advokátů dohled, ministr je oprávněn vystupovat v 

kárném řízení jako kárný žalobce anebo podat návrh na zahájení řízení o vyškrtnutí ze 

seznamu advokátů nebo ze seznamu evropských advokátů anebo o pozastavení výkonu 

advokacie advokátů nebo evropských advokátů. Po předchozím vyjádření Komory pak 

ministerstvo vydává stavovské předpisy, jako je kárný či zkušební řád. Je také tvůrcem 

norem v oblasti náhrady nákladů řízení apod. 

Komora má nejenom organizační, ale také legislativní úlohu. Je to právě 

Komora, kdo může ze své pozice přímo prosazovat naplnění výše zmíněného smyslu 

advokacie. Pozitivně je vnímán i fakt, že jsou dle §48 ZA funkce v orgánech Komory 

čestné. Ve vedení tak není nikdo, kdo by cílil na majetkový prospěch, ale naopak ti, 

kterým jde o advokacii jako takovou. 

Notáři jsou další z právnických profesí, která se sdružuje v samosprávné 

organizaci na základě zákona. Notáři jsou oproti advokátům územně členěni a jako 

profese chráněni principem numerus clausus. Základní organizační jednotkou jsou 

notářské komory, které sdružují notáře se sídly v rámci jejich obvodu (tedy jedná se o 

sdružení na územním principu). Notářská komora se zřizuje v obvodu každého 

krajského soudu a v obvodu městského soudu v Praze.180 Územní členení je nutné 

zejména kvůli dědickému řízení. Ústřední jednotkou je Notářská komora České 

republiky (NKČR). Notářské komory (a NKČR) jsou právnickými osobami a členství 

v nich je povinné. Každý notář na území České republiky je od svého jmenování až do 

odvolání anebo smrti jejím členem. Základními oblastmi, kterým se jednotlivé notářské 

komory věnují jsou dle §31 a násl. NŘ zejména rozpočet a hospodaření, zřizování a 

fungování sociálních fondů, kvalifikační zkoušky apod. Jednotlivé komory se tak starají 

o notariát „dovnitř“. NKČR naopak zajišťuje agendu směrem „ven“. Podle § 35a NŘ 

Komora vede, provozuje a spravuje Rejstřík zástav a řadu dalších evidencí a 

                                                
179 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 224 
180 tamtéž. str. 279 
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seznamů.181 Význam těchto evidencí je velký a zákonodárce jim aktuálně věnuje 

značnou pozornost. S novým občanským zákoníkem182 navíc významně narostla agenda 

ústřední, tedy Notářské komory České republiky. O tom více v kapitole 5.1. 

Podobně jako u ostatních justičních právnických profesí není dohled a kontrola 

nad činností notářů pouze v rukou orgánů profesní samosprávy, ale vykonává je také 

stát. Kontrola notářů tak probíhá jak z úrovně regionálních notářských komor a NKČR, 

tak i Ministerstva spravedlnosti ČR. Kontroluje se přitom jak činnost notáře, tak i 

vedení notářského úřadu. Dohled je tedy trojí. Podle §45 NŘ vykonává ministerstvo 

spravedlnosti státní dohled nad sepisováním veřejných listin o právních jednáních, 

osvědčováním právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin a peněz do 

notářské úschovy. NKČR pak vykonává dohled na činnost notářských komor a na 

činnost notáře a na vedení notářských úřadů. Jednotlivé notářské komory vykonávají 

dohled na činnost notáře a na vedení notářských úřadů ve svém obvodu. 

Orgánem samosprávy exekutorů je Exekutorská komora České republiky. 

Komora je samosprávnou stavovskou organizací, právnickou osobou, která sdružuje 

všechny exekutory v České republice. Státní dohled nad exekuční činností a nad 

činností exekutora spočívající v sepisování listin a jiné činnosti podle §74 EŘ (například 

provádění autorizované konverzi dokumentů anebo sepis listin) ...vykonává ministerstvo 

spravedlnosti. Exekutorská komora vykonává dohled nad činností exekutora a nad 

vedením exekutorských úřadů. Dohled se provádí zejména kontrolou spisů, listin a 

evidenčních pomůcek exekutora, sledováním dodržování zákonnosti postupů při výkonu 

exekuční činnosti a prověřováním délky exekučního řízení.183  

Exekutory jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti, a to na návrh EKČR. 

Navíc ministr po projednání s Exekutorskou komorou určuje či zvyšuje počet 

exekutorských úřadů v obvodu každého okresního soudu a jejich případnou změnu.184 

Ministerstvo je i zde významné z hlediska právní úpravy. Podle §127 EŘ resort 

schvaluje na návrh Komory kárný řád, kancelářský řád, zkušební řád pro exekutorské 

zkoušky a stanoví pravidla pro složení výběrové komise a postup při vyhlašování a 

organizaci výběrového řízení. Podle §131 se navíc ministerstvo zmocňuje, aby stanovilo 

                                                
181 Evidenci právních jednání pro případ smrti; Evidenci listin o manželském majetkovém režimu; 
Seznam prohlášení o určení opatrovníka a Seznam listin o manželském majetkovém režimu 
182 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) 
183 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 322 
184 tamtéž. str. 323 
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vyhláškou výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů, náhrady za 

doručení písemností a náhrady za ztrátu času, včetně přiměřené výše zálohy anebo 

podmínky pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem. 

Soudci jsou prozatím jako stav organizováni na bázi dobrovolnosti. Podle § 11 

kompetenčního zákona je ústředním orgánem státní správy soudů Ministerstvo 

spravedlnosti ČR. Podle §119 ZSS je pak státní správa soudů vykovávána 

prostřednictvím ministerstva spravedlnosti a předsedů a místopředsedů jednotlivých 

soudů. Na státní správě soudů se však též podílejí předsedové senátů, ostatní soudci a 

zaměstnanci působící u příslušného soudu. Ministerstvo se o soudce stará finančně, 

organizačně i personálně. Tento model, ve kterém výkonná moc v rámci správy 

soudnictví historicky měla a i nadále má skutečně silné postavení, vychází z myšlenky 

Johna Locka, který zastával názor, že soudnictví je své podstatě součástí moci výkonné. 

Tato teze byla posléze převzata i klasickou prvorepublikovou naukou F. Weyra, který v 

roce 1937 ještě tvrdil, že: „moc soudcovská jest v podstatě své částí moci výkonné.185  

Řadu let se v České republice diskutuje jiný model správy soudnictví. Takový, 

který by mohl soudcovskou profesi, pokud jde o správu vlastních záležitostí, posunout 

více k ostatním právnickým profesím. Představa, že by se tak mělo dít „samosprávou“ 

je ale mylná. Ústava vychází z principu dělby státní moci. Ta se realizuje 

prostřednictvím zákonodárné, výkonné a soudní moci. Termín „samospráva“ státní 

moci je sám o sobě contradictio in adiecto. Je to samo o sobě nesmysl. Na druhé straně 

není pochyb o tom, že starý germánský, rakousko-uherský model, který u nás přetrvává, 

že ministr spravedlnosti jako představitel výkonné moci je rozhodujícím činitelem, který 

rozhoduje o všech personálních otázkách soudnictví, jmenování všech soudních 

funkcionářů a spravuje rozpočtovou kapitolu všech soudů a má tímto způsobem celou 

justici pod patronátem, není v dlouhodobé perspektivě udržitelný. Nejsem zastánce 

samosprávného modelu soudnictví, považuji to za protimluv. Ale jsem zastáncem toho, 

aby soudní moc měla specifický, Ústavou upravený režim. Aby existovala instituce, 

která bude vrcholným reprezentantem soudní moci tak, jako mají svojí reprezentaci 

ostatní moci ve státě. Aby tato instituce, můžeme jí pracovně nazývat Nejvyšší 

soudcovská rada, měla základní ingerenci v oblasti personální politiky, výběru soudců, 

                                                
185 BRYCHTA, Adam. Úvaha nad stavem správy soudnictví v České republice aneb Nejvyšší soudní rada 
jako východisko pro českou justice? Bulletin advokacie. 4/2013. str. 64 
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povyšování soudců, jmenování soudních funkcionářů. 186 Aktuální úvahy o reformě 

správy soudnictví se nejvíce dotýkají modelu s nezávislou radu soudnictví, s důrazem 

na kompetence v personální oblasti. Úvahy jsou tak daleko, že je vznik zákona o 

Nejvyšší radě soudnictví, o výběru soudců a o pomocném justičním aparátu zakotven 

v Plánu legislativních prací vlády na roky 2015-2017,187 konkrétně na 4 kvartál roku 

2015 s předpokládaným nabytím účinnosti v prosinci roku 2016.  

Soudcům zatím nezbývá, než se organizovat „jinak“. V roce 1990 založili 

Soudcovskou unii České republiky, která je nepolitické profesní a dobrovolné stavovské 

sdružení. Unie má podle svých stanov188 za cíl napomáhat pozvednutí soudnictví v 

České republice a soustavné zvyšování úrovně ochrany práv a svobod člověka, 

zakotvených v mezinárodních úmluvách a paktech o ochraně lidských práv a svobod; 

prosazovat ochranu práv menšin; prosazovat a chránit nezávislost soudců, podílet se na 

profesionální přípravě soudců a justičních čekatelů, zastupovat duchovní, materiální a 

sociální zájmy soudcovského stavu; a v neposlední řadě přispívat k vytváření 

demokratického právního řádu, prosazovat moderní koncepce postavení, významu a 

organizace soudnictví a dbát na rozvíjení spolupráce stavovské organizace soudců 

České republiky s obdobnými sdruženími v zahraničí. Je patrné, že Unie se zaměřuje 

zejména na otázky etiky a důstojnosti stavu. Vzhledem k současné neexistenci 

představitele moci soudní, který by mohl za soudce jako stav jednat s orgány moci 

výkonné, se stala nepostradatelným partnerem k diskuzi (zejména pro ministerstvo 

spravedlnosti). 

4.3 Právnické profese a listiny 
 

4.3.1. Veřejné listiny 

 Listiny jsou pro právo všechna právnická povolání stěžejní. Jsou v zásadě 

nejjednodušším způsobem, jak zachytit lidskou vůli, dohodu, požadavek, událost. 

S právem jsou listiny spojeny od nepaměti a jedním ze základních požadavků pro 

                                                
186 RYCHETSKÝ, Pavel. Justiční špičky: Pavel Rychetský. EPRAVO.CZ. 27.5.2013. Dostupné na 
WWW [online]: ˂http://www.epravo.cz/top/efocus/justicni-spicky-pavel-rychetsky-91530.html˃ 
187 Plán legislativních prací vlády na roky 2015-2017. Dostupné na WWW [online]: 
˂http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Vyhled-legislativnich-praci-vlady-na-
leta-2015-az-2017.pdf> 
188 STANOVY Soudcovské unie České republiky, o.s. (úplné znění vyplývající ze změn a doplnění 
provedených Shromážděním zástupců konaným v Hluboké nad Vltavou 12.-13.10.2012) 
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úspěšnou praxi je schopnost právníka orientovat se v listinách, zejména je kvalitně 

připravit. Dnešní plně technická doba umožňuje nepřebernou škálu myslitelných 

„listin“, právo se zajímá ale jen o ty, kde je zachycena právně významná skutečnost.  

 Právo rozeznává dva druhy listin. Listiny veřejné, tj. listiny vydané orgánem 

veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listiny, které za veřejné prohlásí zákon.189 

Pak tu jsou soukromé listiny, tedy všechny ty, které jsou sice pro právo významné, ale 

nejsou vydány výše zmíněným orgánem či nejsou za veřejné prohlášeny zákonem. Mezi 

veřejnými a soukromými listinami je ale kromě způsobu jejich vzniku ještě jeden 

podstatný rozdí. Zvláštností a specifikem veřejných listin je veřejná víra v jejich pravost 

a správnost.190 Veřejná listina tak není na první pohled jinou, více specifickou či jinak 

formulovanou listinou. To, co ji odlišuje, je primárně její účel. Tím účelem je ochrana 

třetích osob a veřejného zájmu v právních vztazích... V některých oblastech má 

společnost eminentní zájem na transparentnosti a jistotě právních jednání, neboť 

manipulace se smluvními vztahy může způsobit společnosti újmu. 191  Proto tu jsou 

veřejné listiny se svou zvláštní důkazní silou. § 568, odst. 1 NOZ stanoví, že je-li 

nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči každému plný důkaz o 

původu listiny od orgánu nebo osoby, které ji zřídily, o době pořízení listiny, jakož i o 

skutečnosti, o níž původce veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála nebo 

byla provedena. To vše dokud není prokázán opak. Dané ustanovení tím dává jasně 

najevo, že důkazní břemeno je v případě sporu na straně, která popírá obsah listiny. U 

soukromých listin oproti tomu podle §565 platí, že je na každém, kdo se jich dovolává, 

aby dokázal jejich pravost a správnost.192 

Poněkud jinou „důkazní“ situaci sledujeme u listin obsahující podpis. NOZ ve 

svém §568, odst. 2 stanoví, že zachycuje-li veřejná listina projev vůle osoby při 

právním jednání a je-li jednajícím podepsána, zakládá to vůči každému plný důkaz o 

takovém projevu vůle. Je-li soukromá listina použita proti osobě, která ji zjevně 

podepsala, nebo proti jejímu právnímu zástupci, má se za to, že pravost a správnost 

                                                
189 KLEIN, Šimon. Veřejné listiny a jejich důkazní síla. AD NOTAM, Časopis českého notářství. 4/2014. 
str. 3 
190 tamtéž. 
191 tamtéž. 
192 tamtéž. str. 4 
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listiny byla uznána.193 I když se tak může zda, že v tomto případě není rozdíl mezi 

důkazní silou veřejné a soukromé listiny a mohl by při jejich kolizi nastat problém, 

v praxi pak bude zejména záležet, zda bude případná vyvratitelná domněnka uznání 

(veřejné listiny) představovat dostatečně silný důkaz opaku (soukromé listiny). 

Občanský soudní řád pak ve svém §134 upravuje význam veřejných listin pro 

dokazování: Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v 

mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za 

veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-

li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. 

 

 Hlavním účelem veřejných listin v soukromém právu je ochrana veřejného 

zájmu bez ohledu na přání a zájmy účastníků právních jednání, či osvědčovaných 

skutečností.194  To už samo o sobě naznačuje, že jsou veřejné listiny příznačné zejména 

pro notáře a notariát. Zvláštní charakter notářského úřadu...umožňuje garance ještě 

dále posilovat a podrobit vyhotovování notářských zápisů takovým kontrolním 

mechanismům, které by byly s to proměnit veřejnou víru prakticky ve veřejnou jistotu.195 

NOZ ve svých ustanoveních společných přímo prohlašuje notářské zápisy za veřejné 

listiny. Vyžaduje-li podle § 3026 právní jednání formu veřejné listiny, rozumí se jí 

notářský zápis. Ten může být nahrazen rozhodnutím, kterým orgán veřejné moci v 

mezích své pravomoci schvaluje smír nebo jiný projev vůle, jehož povaha to 

nevylučuje. Notáři považují sepisování veřejné listiny za svou stěžejní úlohu a 

vyzdvihují zejména fakt, že základním atributem veřejné listiny je její pořízení 

nestranným subjektem.196 Právě proto, aby byla dodržena ona „ochrana veřejného 

zájmu bez ohledu na přání a zájmy účastníků“. 

 Veřejnou listinou mohou být i zápisy pocházející z jiné právnické obce, a to od 

soudních exekutorů. Podle § 77 EŘ exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o 

osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitostí, 

bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před 

                                                
193 KLEIN, Šimon. Veřejné listiny a jejich důkazní síla. AD NOTAM, Časopis českého notářství. 4/2014. 
str. 4 
194 tamtéž. str. 5 
195 tamtéž. str. 3 
196 JINDŘICH, Miloslav. Veřejné listiny - stěžejní úloha notářství. EPRAVO.CZ. 1.4. 2010.  Dostupné na 
WWW [online]: ˂http://www.epravo.cz/top/clanky/verejne-listiny-stezejni-uloha-notarstvi-60963.html˃ 
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soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový́ děj udál v přítomnosti 

exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci. Že má takový zápis povahu 

veřejné listiny prohlašuje § 79, odst. 2 EŘ. 

4.3.2. Doložky přímé vykonatelnosti 

Zvláštním druhem notářských zápisů je tzv. notářský zápis se svolením 

k vykonatelnosti, který umožňuje, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon 

rozhodnutí (exekuce), jestliže některý z účastníků svou povinnost stanovenou tímto 

zápisem řádně a včas nesplní, je tedy tzv. exekučním titulem197.198Jedná se tedy v zásadě 

o zápis o právním jednání, dohodě, kterou se účastník zaváže splnit svůj peněžitý dluh a 

svolí, aby byl podle takového zápisu proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a 

aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas 

nesplní. Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, které jsou upraveny v § 71a NŘ 

mají přímý dopad na činnost exekutora, jsou přímo ze zákona exekučním titulem. Hledí 

se na ně téměř jako na vykonatelné rozhodnutí a jsou proto velmi účinným a 

významným nástrojem vymahatelnosti práva.  

U notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti se nejvýrazněji projevuje 

poselství notariátu – vytváření právně bezpečného prostředí, prevence, předcházení 

sporům… Zápisy drží notáře pevně tam, kde by měli být: mezi stranami. Za zmínku 

jistě stojí fakt, že někteří autoři notářské zápisy s doložkou vykonatelnosti označují jako 

moderní trend vymáhání pohledávek199. Zejména pojem „moderní“ není, pokud jde o 

notariát, slovem hojně používaný. Přesto se notářům daří i v jednadvacátém století daří 

skloubit své tradiční poslání s moderními požadavky. 

Výsost notářů na poli přímo vykonatelných zápisů nebyla vždy samozřejmostí. 

Až do roku 2013 měli stejnou kompetenci i exekutoři. Mohli uzavírat exekutorské 

zápisy neboli doložky přímé exekuční vykonavatelnosti, které (stejně jako u notářů) 

obsahovaly uznání dluhu ze strany dlužníka a jeho výslovný souhlas s tím, aby v 

případě, že závazek nebude podle zápisu plněn (čili nebude řádně splácet), byla 

zahájena exekuce. Podle údajů Exekutorské komory ČR200 byla možnost sepisu veřejné 

                                                
197 §274 OSŘ 
198 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 269 
199 Například viz. http://cfoworld.cz/legislativa/notarske-zapisy-s-dolozkou-prime-vykonatelnosti-
moderni-trend-vymahani-pohledavek-2125  
200 Více na www.ekcr.cz  
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listiny u exekutora hojně využívána. Ročně jejich služeb využilo víc než 25 tisíc klientů 

(a v tomto případě je opravdu na místě hovořit o klientech). Politická reprezentace 

exekutorům tuto nekomplikovanou cestou k institucionalizování vzájemné dohody 

dlužníka a věřitele odebrala. Důvod: Překročení hranice rolí právnických profesí.201 

Exekutorské zápisy byly vnímány jako nesystémové, bořící jasné vymezení polí 

působností, dvojkolejné opatření. Notáři zejména namítali fakt, že exekutorské zápisy 

nejsou nestranné, nezávislé a neobsahující veřejnou víru. Jeden z dobových argumentů 

proti exekutorským zápisům byl následovný: Exekuční řád, na rozdíl od notářského 

řádu pro sepisování exekutorských zápisů nestanoví nestrannost a dokonce ani 

nezávislost soudního exekutora. Nezávislost stanoví jen pro nucený výkon exekučních 

titulů (exekuční činnost). Nestrannost nepochybně ani být stanovena nemůže, neboť 

hlavní činnost exekutora, jímž je exekuční činnost objektivně tuto nestrannost v případě 

sepisování exekutorských zápisů vylučuje. Soudní exekutor má ekonomický zájem na 

provedení exekuce, zájem na tom, aby na základě jím sepsaného exekučního titulu byla 

exekuce provedena. Stejně tak není pro soudního exekutora stanovena povinnost 

exekutorský zápis na jedné straně vyhotovit, je-li o to požádán, a na straně druhé takový 

úkon odmítnout, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Lze proto 

důvodně pochybovat o tom, zda je v exekutorských zápisech skutečně obsažena veřejná 

víra, která jediná opravňuje ke zvláštnímu postavení veřejných listin. Když už nic 

jiného, je těžko pochopitelné, že za těchto okolností se těší exekutorský zápis stejného 

postavení jako notářský zápis, ač byl pořízen méně kvalifikovaným postupem, nikoliv 

snad z hlediska odbornosti, ale z hlediska zajištění inkorporace veřejné víry do takové 

listiny.202 Novelizace občanského soudního řádu následně ze stěžejního §274, který 

upravuje exekuční tituly, vypustila u zápisů slovo „exekutrské“. I když byl kritizován i 

druhý typ exekutorského zápisu, tedy osvědčení stavu věci či skutkového děje k 

prokázání  nároků v řízení před soudy a jinými státními orgány, tento zápis exekutorům 

zůstal. A jak jsem zmínil výš, je pokládán za veřejnou listinu. 

                                                
201 „Předkládaná právní úprava vychází z toho, jakým způsobem by měly být principiálně rozděleny 
jednotlivé činnosti v oblasti práva mezi stávající právnická povolání“; viz. Důvodová zpráva k novelizaci 
občanského soudního řádu a souvisejících zákonů,. Dostupné na WWW [online]: 
˂http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8F8HUGKC> 
202 JINDŘICH, Miloslav. Veřejné listiny - stěžejní úloha notářství. EPRAVO.CZ. 1.4. 2010.  Dostupné na 
WWW [online]: ˂http://www.epravo.cz/top/clanky/verejne-listiny-stezejni-uloha-notarstvi-60963.html˃ 
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Po více než roce účinnosti změn v OSŘ je možné uzavřít, že je aktuální stav, 

kdy již exekutorské zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti neexistují, pro právnické 

profese dobrým. O tom, že se jednalo opravdu o nesystémové opatření, svědčí i fakt, že 

se exekutorská profese začíná fakticky čím dál tím více komercionalizovat. I když se 

úvahy politické reprezentace stáčí směrem většího přimknutí exekutorů ke státu 

(například v oblasti jejich teritoriality, tak, jako u notářů203), více než třináctiletou praxi 

půjde změnit jen pomalu. Negativum odebrání specifického typu exekutorských zápisů 

je pak možné spatřovat zejména v „prázdném místě na trhu“, jelikož počet jimi 

prováděných zápisů byl v minulosti enormní.  

 

4.3.3. Legalizace 

 

Podle § 72 NŘ mohou notáři kromě dalších osvědčení provádět legalizaci, tedy 

ověřování podpisů. Obdobou legalizace prováděnou notářem je advokát oprávněn 

nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým 

prohlášením se stejnými účinky, pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající 

osoba před advokátem vlastnoručně podepsala. Tzv. prohlášení o pravosti podpisu musí 

být vyhotoveno na listině nebo na listině s ní pevně spojené a musí obsahovat zákonem 

stanovené náležitosti (běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, jméno, 

příjmení, bydliště, popřípadě místo pobytu jednající osoby a její rodné číslo;… 

identifikační údaje osoby i advokáta). 204 Oproti celému komplexu notářských 

osvědčovacích institutů mohou advokáti provádět jen tento dílčí. Účelem uzákonění 

institutu prohlášení byla bezesporu snaha zákonodárce urychlit “právní obchod” 

zejména v těch případech, kdy právní předpisy vyžadují, aby podpisy účastníků na 

listině – byť sepsané advokátem a před ním účastníky podepsané - musely být navíc 

úředně ověřovány, tj. legalizovány.205 

Odborníci si v době zavádění tohoto institutu do právního řádu České republiky 

kladli otázku, zda se jedná o veřejnou listinu a jak případně naložit s veřejnou vírou. 

                                                
203 Viz. například zde http://www.epravo.cz/top/efocus/princip-teritoriality-v-exekucnim-rizeni-zatim-
beze-shody-94168.html  
204 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 212 
205 RAČOK, Michal. K právní povaze a účinkům prohlášení advokáta o pravosti podpisu. EPRAVO.CZ. 
28.4.2005. Dostupné na WWW [online]: ˂http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pravni-povaze-a-ucinkum-
prohlaseni-advokata-o-pravosti-podpisu-32934.html?mail˃ 
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Výchozí je přesvědčení, že se advokát obdobou legalizace nestal vedle notářů, obecních 

úřadů a velitelů námořních lodí další osobou oprávněnou činit úřední ověření podpisů 

(legalizaci), jeho prohlášení o pravosti podpisu je však – pokud jde o jeho právní účinky 

– postaveno tomuto úřednímu ověření právem naroveň, pokud advokát prohlášení učinil 

v souladu s ustanovením § 25a ZA.206 

Nesporné je, že akt advokáta má hmotněprávní i procesněprávní účinky 

úředního ověření podpisu. Dále se názory rozcházejí. Listina je v právu považována za 

veřejnou nikoliv proto, že ji vydal určitý kvalifikovaný subjekt (soud, jiný státní orgán, 

notář apod.), a dokonce ani proto, že ji za veřejnou listinu výslovně označil zákon nebo 

jiný právní předpis, nýbrž pouze a výhradně proto, že z právního předpisu, který o ní 

pojednává, byť i implicitně, vyplývá, že tato listina je ohledně toho, co je v ní uvedeno, 

nadána – na rozdíl o listiny soukromé - atributy veřejné víry (důvěry) v její 

pravdivost.207 Nejvyšší soud je ale toho názoru, že se o veřejnou listinu nejedná, když 

judikoval následující: I když prohlášení advokáta (advokátního koncipienta) o pravosti 

podpisu, které má předepsané náležitosti, má stejné právní účinky jako úřední ověření 

podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy, nejde z pohledu ustanovení § 134 

o.s.ř. o veřejnou listinu, neboť je nevydávají soudy (jiné státní orgány) České republiky 

a tato prohlášení ani zvláštní právní předpisy [zákon č. 85/1996 Sb. (ve znění 

pozdějších předpisů) a ani jiný právní předpis] neprohlásily za veřejnou listinu.208 

Zároveň soud dodává, že je možné v případě, že právní předpisy vyžadují, aby byl 

podpis fyzické osoby "úředně ověřen”, nahradit takový podpis prohlášením advokáta.  

Vraťme se ale zpět k smyslu jednotlivých právnických profesí. K možnému 

střetu (byť ryze formálnímu) mezi advokacií a notariátem, pokud jde o listiny, se 

vyjádřil i Ústavní soud.209  Dle ust. § 6 notářského řádu jsou notářské zápisy, jestliže 

splňují náležitosti stanovené pro ně notářským řádem (§ 63), veřejnými listinami, u 

nichž se uplatňuje presumpce jejich správnosti. Ostatně tato skutečnost je nepochybně 

stěžejním důvodem, proč se účastníci právních vztahů obracejí na notáře (a nejinak 

tomu bylo v případě stěžovatele). V tomto se sepisování právních úkonů notářem ve 

                                                
206 RAČOK, Michal. K právní povaze a účinkům prohlášení advokáta o pravosti podpisu. EPRAVO.CZ. 
28.4.2005. Dostupné na WWW [online]: ˂http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pravni-povaze-a-ucinkum-
prohlaseni-advokata-o-pravosti-podpisu-32934.html?mail˃ 
207 tamtéž. 
208 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3461/2011, ze dne 25. 10. 2012  
209 Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 529/09 z 13. března 2012  
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formě notářských zápisů liší od stejné činnosti realizované advokáty. Účastníci 

právních vztahů skrze notářský zápis hledají vyšší právní jistotu o věcné správnosti a 

souladu s právem, pokud jde o uzavírané právní úkony. Účelem sepisování právních 

úkonů ve formě notářských zápisů tak je především procesní prevence a právní jistota 

účastníků právního úkonu, když notářský zápis o něm je jako veřejná listina po formální 

a hmotněprávní stránce jen velice obtížně zpochybnitelný́ (viz ust. § 134 o. s. ř.). 

Možnost sepisu „téměř“ veřejné listiny advokátem je třeba považovat za praktický 

nástroj. Na rozdíl od (bývalých) exekutorských zápisů však reálně notariát tato 

pravomoc neohrožuje, spory jsou tak spíše v rovině odborné a teoretické. 

4.4. Shrnutí 

Jak příhodně poznamenala v jednom ze svých textů sloužících široké veřejnosti 

k pochopení právnických povolání Iva Chaloupková, pojem právník je prostě a 

jednoduše obecné označení člověka, který získal vysokoškolské vzdělání ve studijním 

oboru právo, a který využívá své dosažené vědomosti v praxi ve svém povolání, bez 

ohledu na to, o jaké povolání jde.210 Právě profesní výkop v podobě obdobného 

vzdělání a v řadě bodů shodná plně profesní cesta určují, že mají právnická povolání 

mnohem více společného, než rozdílného. Je nesporné, že kruciálním základem pro 

výkon jakékoliv právnické profese jsou znalosti včetně některých charakterových 

požadavků na jedince samotné. Ale to samo o sobě nestačí. Potřebujeme ústavní 

zakotvení, velmi propracovaný systém přípravy na povolání či úzkou vazba na civilní 

proces. Tyto výše popisované oblasti od ústavního zakotvení po nezávislost jsou pro 

společnost ty nejvýznamnější. Teprve ony z právníků činí „pěšáky“ v našem právním 

systému, v boji za spravedlnost. A zde vidím hlavní pojítko všech právnických 

povolání. Je to fakt, že všichni bez rozdílu mají v popisu role tučně zvýrazněno: 

Poskytovat ochranu právům. Tak jako mají v každém sportovním zápase všichni 

zúčastnění své opodstatnění s předem danými úkoly, tak si i právnická povolání 

rozdělila tuto ochranu v rámci vyššího cíle prospěšného pro každého: spravedlnosti a 

právní jistoty. Úkol v podobě ochrany práv zadávají právníkům normy v našem 

právním řádu nejvýznamnější – Ústava a Listina. Přímým adresátem jsou zejména 

soudci, kteří svou činností bezprostředně „chrání“ práva. Ostatně jak již bylo zmíněno, 

                                                
210 CHALOUPKOVÁ, Iva. Kdo ke kdo, Právník, Advokát, Notář. Česká advokátní komora. Nedatováno. 
Dostupné na WWW [online]: ˂http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=3249˃  
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vyplývá to z jedné ze základních funkcí právního státu, tedy práva na soudní ochranu. 

Advokát pak ústavní zadání naplňuje zejména svou „pohotovostí a bdělostí“ při 

poskytování právní pomoci, skrze něj přistupují občané ke spravedlnosti, u něj dostávají 

první zpětnou vazbu. Notář poskytuje právní ochranu zejména tím, že přispívá k právní 

jistotě a prevenci sporů. Plní roli třetí důvěryhodné osoby, neutrální vůči stranám. Vyšší 

důkazní síly jím připravených listin můžou stejně tak využít advokáti, jako soudní 

exekutoři. S těmi navíc notáři mají na starosti veřejnou moc v oblasti justice. Exekutoři 

chrání pak práva vykonatelná, prokázaná... Profese všech je primárně profesí 

pomáhající, je službou. 

Z pohledu práva jako celku je dle mého názoru nerozhodné, zda je někdo 

„útočník“ a jiný „obránce“, zda je jeden „rozhodčí“ a druhý „zapisovatel“. Všichni jsou 

to právníci. Jejich rolí všeobecně je ochrana právního státu, předcházení sporům, 

případně jejich mimosoudní řešení. Příkladem za všechny mohou být základní principy 

notářské činnosti, které jistě platí i pro advokáta, soudního exekutora a soudce: princip 

prevence, princip poučovací a poradenský a princip etiky.211 I advokát by totiž měl 

správnou radou doporučit klientovi smírné řešení problému, ostatně o to se mnohdy 

pokouší i soudci tím, že sporné strany vykáží z jednací místnosti k diskuzi. Poučovat 

musí všichni. Exekutor dlužníka o jeho možnostech, notář pozůstalé o následcích 

přijmutí dědictví. A i etika je, jak jsem nastínil výš, stěžejní. Všechny profese přispívají 

k právní jistotě, právní kultuře a v rámci toho si pomáhají navzájem. Jak jsme viděli u 

soudců, systém jejich nezávislosti je tu pro to, aby podpořil právní stát. V obecnější či 

abstraktnější rovině lze nezávislost soudců charakterizovat jako právní princip 

generální (či základní) povahy.212 To se nutně projevuje i v prostředí, v jakém ostatní 

právníci vykonávají své profese. Soudní exekutoři pak zase zvyšují svou činností 

vymahatelnost práva a tím pomáhají zejména soudům, které byly před jejich vznikem 

doslova zahlceny. Zároveň dochází v nižším počtu případů k obcházení zákona různými 

jinými formami vymáhání pohledávek vyhýbající se a mnohdy i porušující právní 

předpisy.213 To by zase mělo negativní dopad na vnímání právnické obce jako takové. 

                                                
211 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Organizace justice a právní služby. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 
str.162 
212 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2001. 
str. 9 
213 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Organizace justice a právní služby. Ostrava: KEY Publishing, 2008. str. 
209 
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To, že některá témata právnické profese bytostně rozdělují, patří k přirozené 

názorové pestrosti ve společnosti. Samozřejmě, že se (zejména) v akademické rovině 

diskutuje řada „existenčních otázek“ u každé z profesí. Nepromění se v budoucnu při 

stále komplikovanějším právním prostředí a pomalém opouštění obrazu advokáta jako 

„univerzálního řečníka“ jeho role? Bude potřeba jeho univerzality klesat s narůstající 

„butikovostí“ poskytování právních služeb, tedy stále užší specializací? Stejně tak by se 

mohla začít řešit faktická existence jediného „soukromého“ garanta listin v podobě 

notářů. Přesto si dovolím tvrdit, že odlišnosti jsou žádoucí a vhodné. Profese se totiž 

zrodily z jiných příčin a společenských potřeb 214  a nemělo by se proto v blízké 

budoucnosti usilovat o jejich „zrovnoprávnění“. Tendence tohoto typu přitom historii 

zná. Například zrovnoprávnění notářů s advokáty v oblasti právní pomoci, případně 

tendence, aby listiny, které vyhotovují advokáti byly nadány veřejnou vírou stejně jako 

listiny vyhotovované notáři v rámci jejich notářské činnosti.215 Na řadu by také mohla 

přijít změna, kdy by se přiznaly určité pravomoci i právníkům mimo výše zmíněné 

právnické profese. Advokátům by nakonec zůstala například jen trestní agenda, kde 

mají největší opodstatnění. Výsledek? Pracně vybalancovaný systém ochrany práv by 

tím zkolaboval. 

 

Profese by tak podle mého názoru od sebe měl odlišovat spíše styl jejich „hry“ a 

to v návaznosti na potřeby společnosti. Jeden z týmů se bude držet hlavně prevence, 

zatímco pro jiný je důležité poradenství. Fauly spočívající ve snahách některých profesí 

(a dlužno podotknout, že se jedná spíše o jedince) shodit profese jiné, jsou pouze 

dílčími problémy, které právo jako celek neohrozí. Jsem proto přesvědčen o tom, že při 

zachování etických pravidel, důstojnosti stavů i kvalitním poradenství budou všechny 

právnické profese de facto hlavními nosnými pilíři demokratického právního státu. 

 

                                                
214 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Organizace justice a právní služby. Ostrava: KEY Publishing, 2008. str. 
209 
215 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2001. 
str. 144  
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5. Právnické profese v 21. století 

5. 1. Rekodifikace soukromého práva 

Všechna právnická povolání v České republice se od prvního ledna roku 2014 

(více či méně) vypořádávají s rozsáhlou rekodifikací soukromého práva. Pracně se 

školila, diskutovala a vzdělávala. Znát musí zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník; zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákon č. 91/2012 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém. V návaznosti na rekodifikaci soukromého práva se 

právní řád rozrostl také o zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon); zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

(rejstříkový zákon); zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí anebo zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (a s tím 

související novelizace OSŘ).  

V souvislosti s účinností nového soukromého práva se významně proměnil i 

notářský řád, a to zákonem č. 303/2013 Sb. Notáři změnami narostli na významu jako 

garanti listin. V Notářském řádu se objevuje nová úprava notářského zápisu do 

veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku. Původní stručné shrnutí zápisu závěti ve 

formě notářského zápisu, listiny o správě dědictví anebo manželské smlouvy již 

zákonodárci nestačilo. Notářská Komora ČR tak od 1. ledna 2014 vede, provozuje a 

spravuje216 Rejstřík zástav, Evidenci právních jednání pro případ smrti, Evidenci listin o 

manželském majetkovém režimu, Seznam prohlášení o určení opatrovníka a Seznam 

listin o manželském majetkovém režimu. A notáři samotní mají, zejména v NOZ, velké 

pole působnosti. Téměř každé ustanovení zákoníku, které hovoří o „veřejných listinách“ 

vlastně hovoří o „notářském zápisu“.217 Od předběžného prohlášení pro případ budoucí 

vlastní nezpůsobilosti právně jednat, přes souhlas užívat jména v názvu právnické osoby 

po možnost určit svému nezletilému dítěti poručníka nebo nějakou osobu z případného 

poručnictví vyloučit. 218  V některých případech potřeba právní jistoty (která je 

s veřejnými listinami neodmyslitelně spjata) převážila nad potřebami praxe a zejména 

                                                
216 §35a NŘ 
217 Až na § 26 NOZ, dle kterého se úmrtí se prokazuje veřejnou listinou (což se logicky notariátu netýká) 
se § 3026, odst. 2 veřejnou listinou myslí primárně notářský zápis. 
218 SEEMANOVÁ, Jana; POKORNÁ, Martina. Sepisování veřejných listin jako hlavní činnost notáře 
(podle nového občanského zákoníku); AD NOTAM, Časopis českého notářství. 4/2013. Dostupné na 
WWW [online]: ˂http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_4.pdf˃ 
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obchodu. Například pokud jde požadavek plné moci ve formě notářského zápisu.219 

Četné stížnosti praxe, pro kterou je v některých oblastech forma notářské listiny 

zatěžující (zejména v případě zahraničních společníků obchodních společností) jsou 

dokonce tak silné, že se uvažuje o novelizaci zmíněného ustanovení. 

S kritikou se setkává další z nových významných pravomocí notáře, podle 

některých doslova revoluční.220 Tedy to, že notář může vedle rejstříkového soudu, 

rovněž provádět úkon přímého zápisu do obchodního rejstříku vedeného rejstříkovým 

soudem. Tato varianta je například podle analytika Parlamentního institutu Marka 

Kavěny dílčí změnou sui generis naroubovanou na dosavadní koncepci funkce a 

fungování obchodního rejstříku. Tato změna, ve snaze zachovat dosavadní koncepci 

obchodního rejstříku, však přináší řadu právních problémů. Posilování monopolního 

postavení notářů je navíc opačným trendem, oproti reformám, které jsou popsány a 

doporučeny Světovou bankou v pravidelných hodnotících zprávách Doing business a 

které mohou rovněž odbřemenit rejstříkové soudy, zefektivnit postup při zakládání 

obchodních společností a naopak podpořit konkurenční prostředí právních služeb.221 

Problémem je zejména kombinace notářského zápisu a formy veřejné listiny. Jak jsem 

popisoval v předchozí kapitole, veřejná víra je u tohoto typu listin natolik zásadní, že 

jsou díky ní nadané velmi vysokou důkazní silou. Jedná se o další z přenesených 

pravomocí státu. Jenže taková úprava podle některých autorů vytváří nerovnost tím, že 

pouze notářské zápisy vyhotovené určitým notářem mohou být podkladem pro přímý 

zápis provedený stejným notářem – ačkoli všechny notářské zápisy vyhotovené 

kterýmkoli notářem bez rozdílu jsou nadány stejnou veřejnou vírou v jejich autentičnost 

i obsah. Notář provádějící přímý zápis se může rovněž snadno dostat do konfliktu 

zájmů, poskytoval-li dříve svému klientovi rovněž právní poradenství (např. k otázce 

zaměnitelnosti či klamavosti zvažované obchodní firmy ještě před sepsáním 

zakladatelské listiny).222  

                                                
219 § 441 NOZ 
220 LINHART, Aleš. Revoluce v obchodním rejstříku: Notáři budou oprávněni provádět přímý zápis. 
6.2.2014. Dostupné na WWW [online]: 
˂ http://www.podnikatel.cz/clanky/revoluce-v-obchodnim-rejstriku-notari-budou-opravneni-provadet-
primy-zapis/˃  
221 KAVĚNA, Martin. Postavení notáře při provádění přímých zápisů do obchodního rejstříku podle 
připravovaného rejstříkového zákona. Bulletin advokacie. 6/2012. str. 33 
222 tamtéž. str. 34 
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 V první linii nového soukromého práva nejsou jen notáři. Zrak odborné 

veřejnosti je upřen zejména k soudcům, a to na všech stupních. Jejich výklad bude 

v řadě sporných otázek cenný. Proaktivní už bylo například Občanskoprávní a obchodní 

kolegium Nejvyššího soudu ČR, když „pro jistotu“ vydalo v reakci na změnu určení 

výše náhrady nemajetkové újmy (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 

občanského zákoníku)vlastní metodiku 223  k náhradě takové nemajetkové újmy na 

zdraví. Právě občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu ČR bude mít na svých 

bedrech v souvislosti se sjednocováním judikatury největší tíhu. Soudci budou svými 

závaznými výroky právo dovytvářet a proto jejich význam s rekodifikací značně vzrostl.  

 Rekodifikace čeká také procesní předpisy, což bude pro právnické profese 

úprava navýsost důležitá. Aby mohli být notáři opravdovými garanty právní jistoty, 

musí jejich činnost správně reflektovat proces. Na exekutory pak čeká rozhodnutí, zda 

se ještě více přimknou ke státu či naopak. Advokáti mohou očekávat, zda se rozšíří 

počet případů povinného zastoupení advokátem. O významu procesních předpisů pro 

soudce netřeba blíže psát. 

5. 2. Poskytování právních služeb právními „neprofesionály“ 

 

 Ze zásady, že právní služby mohou poskytovat jen advokáti, jsou stanoveny 

výjimky. Právní pomoc v nejširším slova smyslu mohou v zásadě poskytovat i 

neprávníci, a to podle zákonné výjimky v zákonu o advokacii.224 Týkají se zejména 

právních služeb, jejichž poskytovatelé působí pouze na určitém úseku, nebo jde o 

specializované činnosti, při nichž se vyžaduje znalost pouze určitých úseků právního 

řádu a u nichž významnou roli hraje znalost jiných než právních oborů.225 Například 

realitní makléř může svému klientovi poradit s podstatnými náležitostmi nájemní 

smlouvy anebo dětská kurátorka může matce samoživitelce poradit, jakým způsobem 

podat potřebný návrh k soudu. To vše ale s výše zmíněnou podmínkou – významnou 

roli v praxi těchto osob hraje znalost jiných oborů lidské činnosti. Ani u právnických 

profesí a tedy poskytování právních služeb v užším smyslu, nemají advokáti monopol. 

Právní služby poskytují (v rámci svého „záběru“ činností) i notáři či soudní 

                                                
223 Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského 
uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku) 
224 §2 odst. 1 ZA 
225 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 187 
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exekutoři.226 Přesto hrají pomyslné první housle advokáti a měli by to být právě oni, 

kdo primárně poskytují právní služby. Takový systém má své konsekvence pro Českou 

advokátní komoru. Ze skutečnosti, že právní služby mohou poskytovat zpravidla jen 

advokáti, vyplývá povinnost České advokátní komory, jako stavovské organizace, aby 

každému zajistila poskytnutí právních služeb prostřednictvím určeného advokáta za 

podmínek stanovených zákonem o advokacii.227 Dalším důsledkem je také advokátní 

přímus, tedy zákonný požadavek na zastoupení advokátem při určitých typech řízení. 

Zaběhnutý a lety prověřený systém v České republice funguje již od obnovení svobodné 

advokacie a problémy mezi právnickými profesemi nečiní. 

Opačným a negativním příkladem „právní pomoci“ je poskytování právních 

služeb přesně tak, jak je popsáno v zákonu o advokacii (tedy de facto když jde o „výkon 

advokacie“), nicméně osobami odlišnými od advokátů. Českým dějinám není takové 

neoprávněné obstarávání právních záležitostí cizí. Vžil se pro ně název vinklářství či 

pokoutnictví. 228 S jistou nadsázkou by se dalo říci, že pokoutnictví je stejně staré jako 

advokacie sama.229 Údernou definici přináší Ottův slovník naučný: Podle nař. min. 

spravedlnosti z 8. čna 1857 č. 114 ř. z. jest, pokud jde o obor soudnictví, tedy záležitosti 

soukromoprávního rázu, za pokoutníka pokládati toho, kdo nejsa oprávněným 

zástupcem ve věcech sporných, v nichž strany podle předpisů soudního řádu použiti 

musí právního zástupce, neoprávněně jménem strany zakročí nebo podání za ni zhotoví, 

pak toho, kdo nejsa příslušným úřadem k tomu oprávněn, zaměstnává se tím, že právní 

listiny neb soudní podání ve věcech sporných a nesporných, i když zakročení právního 

zástupce při tom předepsáno není, spisuje neb jako plnomocník jejich při soudu 

zakročuje, ať již příjem úplaty při tom lze mu dokázati nebo na ziskuchtivý úmysl s 

důvodem souditi z množství zhotovených právních listin nebo podání, z četných 

zakročení jako plnomocníka, z předkládání nepravých cessí nebo z jiných okolností.230 

Pokoutnictví bylo, je, a zřejmě i bude problémem, se kterým se právníci musí 

vypořádat. Pokoutníkem může být např. dřívější advokát, který byl ze seznamu advokátů 

                                                
226 §2 odst. 1 ZA 
227 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. str. 209 
228 BALÍK, Stanislav. Advokacie včera a dnes. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2000. s.38 
229 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2001. 
str. 120-121 
230 HELLER, Karel. Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha: J. Otto – Ottovo nakladatelství, 1903. 
WIKISOURCE. Nedatováno. Dostupné na WWW [online]: 
˂http://cs.wikisource.org/wiki/Ottův_slovn%C3%ADk_naučný/Pokoutnictv%C3%AD˃  
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vyškrtnut, osoba s právním vzděláním, která nikdy advokátem nebyla, nebo dokonce i 

osoba bez právního vzdělání.231 K otázce pokoutnictví se ve své judikatuře vyjádřil i 

český Ústavní soud, a to konkrétně v usnesení232 I.ÚS 2428/08 ze dne 10. 2. 2009, 

zveřejněného ve Sbírce nálezů a usnesení (U 2/52 SbNU 751). Soud řekl, že zájem na 

ochraně jednotlivců jako účastníků řízení před nekvalifikovaným zastupováním osobami 

nenacházejícími se ve specifickém (profesionálním) postavení osoby práva znalé 

(především advokáta) a ochrana (v zásadě) výlučného postavení advokátů v systému 

ochrany práv, tedy ochrana před tzv. pokoutnictvím (poskytování právních služeb za 

úplatu osobami práva neznalými, na které se nevztahuje zákonná úprava, především 

zákon o advokacii), jenž je smyslem a účelem napadeného, je legitimním cílem 

demokratické společnosti.  

 Pokoutnictví poškozuje v první řadě advokacii. Důvody, pro které je 

pokoutnictví nežádoucí, jsou zřejmé. Jde tu především o ochranu klientů před 

nekvalifikovanou právní pomocí, ale též o ochranu výlučného postavení advokátů 

v systému ochrany práv.233 Jsem přesvědčen o tom, že by v otázce nekvalifikovaného 

poskytování právních služeb měly tradiční právnické profese „táhnout za jeden provaz“. 

Přeci jen je spojuje eminentní zájem na kvalitním právním prostředí. Smysluplné 

poskytování právních služeb totiž vyžaduje obrovské množství znalostí, spotřebu času 

(ať už během studia, tak celoživotně v rámci vzdělávání), zkušenosti a jistotu 

(odpovědnostní model). Jedině tak je možné naplňovat ústavně zaručené právo na 

právní pomoc. Ostatně i Základní principy role advokátů schválené na půdě OSN234 ve 

stanoví, že se tyto použijí rovněž v případě potřeby na osoby, které vykonávají funkce 

advokátů, aniž by měli formální statut právníků. Tedy na notáře, státní zástupce, soudní 

exekutory i členy exekutivy. 

Proč je poskytování právních služeb neprofesionály tématem jednadvacátého 

století? Důvody jsou hned dva. Zaprvé jde o technologie, které v dnešní době umožňují 

poskytovat právní služby bez přímého kontaktu. Rozvoj komunikačních prostředků je 

                                                
231 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: 
Linde, 2014. str.151 
232 Zdroj: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=61328&pos=1&cnt=1&typ=result 
233 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: 
Linde, 2014. str. 151 
234 Basic Principles on the Role of Lawyers; Adopted by the Eighth United Nations Congress on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990. 
Dostupné na WWW [online]: ˂http://www.unrol.org/files/UNBasicPrinciplesontheRoleofLawyers.pdf> 
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v mnoha ohledech pro právo skvělý. Datové schránky, online dokumentace anebo 

elektronizace justice jsou pro právnické profese možnosti, které jsou vnímány veskrze 

pozitivně. Jenže s postupnou elektronizací se klienti, účastníci sporů, občané, začínají 

čím dál tím víc spoléhat právě na „online svět“. Není neobvyklé, že své dotazy či 

problémy nejprve konzultují v rámci webového prostředí a až poté se rozhodnout 

kontaktovat konkrétního advokáta. Jenže tu chybí ona pojistka, kterou advokacie jako 

stav má: vzdělání, praxe, odpovědnost. A to může být velkou potencionální hrozbou pro 

právní prostředí, celosvětově. 

Zadruhé jde o novelizovaný systém paušálních náhrad nákladů řízení, který 

podle kritiků pomalu, ale jistě otevírá dveře právní pomoci obecným zmocněncům a 

jejich „byznysu“. Podle navrhované novelizace OSŘ a EŘ 235  by mohly soudy 

úspěšnému účastníkovi sporného soudního anebo exekučního řízení, který nebude 

zastoupený advokátem, notářem či patentovým zástupcem, přiznat náhradu nákladů v 

paušální výši, bez povinnosti své hotové výdaje prokazovat. Řada klientů tak již nebude 

mít tíživou potřebu využít advokátních služeb. V nedávné době se k otázce vyjádřil i 

Ústavní soud a nepřímo tím posvětil novelizační záměry. Předmětem byla napadaná 

nerovnost mezi účastníky sporu zastoupenými a nezastoupenými advokátem, právě 

pokud jde o náhrady nákladů řízení. Stav, kdy nezastoupení účastníci musejí v případě 

úspěchu ve sporu všechny své hotové výdaje vykazovat, zatímco advokáti mohou bez 

dalšího uplatnit v případě vítězství svých klientů paušální částku náhrady hotových 

výdajů, představuje porušení rovnosti účastníků řízení garantované článkem 37 odst. 3 

Listiny základních práv a svobod. Nynější nastavení poskytování náhrad hotových 

výdajů představuje nejen porušení rovnosti zbraní, ale i systémový problém fungování 

soudnictví, neboť někteří „sérioví“ žalobci zastoupení advokátem jsou motivováni k 

tomu, aby podávali stovky žalob proti nezastoupeným účastníkům, neboť vědí, že v 

případě neúspěchu prakticky nic neriskují, naopak v případě úspěchu mohou získat 

kromě samotné (mnohdy nízké) žalované částky také paušální náhradu hotových výdajů, 

jež jsou v případě sériových žalob reálně mnohem nižší.236 Soud pak přijal závazný 

interpretativní výrok: „Zásadu rovnosti účastníků řízení ve smyslu článku 37 odst. 3 

                                                
235 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné na WWW 
[online]: ˂https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9HEJVMQO> 
236 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ze dne 7. října 2014 
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Listiny základních práv a svobod naplňuje přiznání paušální náhrady coby 

náhrady hotových výdajů podle jejich demonstrativního výčtu v § 137 odst. 1 

občanského soudního řádu i účastníkovi řízení, který advokátem zastoupen není, a 

to v situacích, v nichž by účastníkovi řízení zastoupenému advokátem byla 

přiznána taková náhrada podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu.“ 

Cílem této práce není hodnotit, zda je zamýšlený záměr vhodný z hlediska 

rovnosti účastníků a ústavnosti. Není ale možné přehlédnout fakt, že se (do jisté míry) 

moderní trendy v nahlížení na ochranu práv ubírají směrem od tradičního modelu 

právnických profesí. Advokát už není bezvýhradně vnímán jako ten jediný, který by 

měl hájit svého klienta před soudem. Dokonce se pomalu, ale jistě stává spíše 

nežádoucím. Náhrada paušálních nákladů i účastníkům nezastoupeným advokátem (či 

notářem nebo patentovým zástupcem) jistě prospěje obci podnikových právníků a 

celkově části společnosti, která spolupracuje s profesionály, vystudovanými právníky, 

kteří nejsou advokáti. Hraniční přechod k delegaci svých sporů na „neprofesionály“ je 

ale velmi blízko. Postačí jeden dostatečně mocný, movitý a významný účastník s řadou 

sporů, který se definitivně odkloní od profesionálních služeb a ostatní ho budou 

následovat… S trochou nadsázky bychom se tedy měli ptát, zda se opět nevracíme do 

doby římského práva a (přísných) amatérů. Jen s tím rozdílem, že přísnost bude spíše 

výjimkou. 

 

5. 3. Právníci jako podnikatelé 
 

Advokáti, notáři a soudní exekutoři jsou „někdy tak trochu podnikatelé, jindy 

tak trochu státní orgány“. Stát si je na sebe sice v některých aspektech váže, v jiných 

jim na oplátku nechává volnost. Tržní volnost. Z logiky věci je nejvíce podnikatelský 

advokát. Vedle významného morálního aspektu je advokacie činností provozovanou 

hlavně za účelem zisku. Absolventi právnických fakult advokacii volí (mimo jiné) právě 

kvůli možnosti zbohatnout. Je to ryzí podnikání, kde je oprávněná snaha maximalizovat 

zisk. Ideálně cestou zvyšování kvalifikace a specializace. 237  A kdo by chtěl 

maximalizovat „nečestně“, stavovské předpisy ho „potrestají“. Advokát totiž musí 

                                                
237 ČAK. Právní služby za hranicí zákona. Česká advokátní komora. 2010. Dostupné na WWW [online]: 
˂http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6307˃  
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podle §17 dodržovat pravidla soutěže. 238 Dá se uzavřít, že ani „advokát-podnikatel“ 

nesmí být primárně odvislý od výsledku sporu a nesmí podnikat s nikým, kdo není 

advokát. To vše proto, aby mohl být maximálně nezávislý od třetích stran a jejich 

zájmů.  

Ale co ti, kteří mají státem svěřené pravomoci? Například člen prezidia 

Exekutorské komory ČR, Vladimír Plášil mezní hranici popsal následovně: „V první 

řadě je soudní exekutor podle zákona úřední osobou, tedy orgánem veřejné moci, kterou 

exekuční a další činností pověřil stát. Druhou stránkou věci je, že si na provoz svého 

úřadu musí vydělat sám." 239 Ona úplata240, kterou za svou činnost notáři, exekutoři i 

advokáti dostávají, je řadí spíše k podnikatelům. To potvrdil Ústavní soud, když v 

usnesení, sp. zn. II. ÚS 150/04, vyslovil základní premisu, že „exekutor vystupuje při 

své činnosti v postavení podnikatele podle obchodního zákoníku“, čemuž odpovídá 

coby „základní charakteristika postavení podnikatele soustavná činnost prováděná za 

účelem dosažení zisku a ve vztahu k oprávněnému na vlastní riziko“. Exekutor pak „má 

z úspěšného provedení exekuce zisk (odměnu), ale současně nese i riziko spočívající v 

tom, že majetek povinného nebude dostačovat k uspokojení oprávněného, ale i nákladů 

exekuce“, přičemž toto riziko nelze bezdůvodně přenášet na osobu oprávněnou241.  

 Podnikatelé zpravidla bývají vystaveni vzájemné soutěži na trhu. Asi nejsem 

daleko od pravdy, když prohlásím, že čím otevřenější a širší soutěž existuje, tím vyšší 

kvalitu musí podnikatel prokázat, aby se prosadil. V oblasti justice to platí takřka 

bezvýhradně u advokátů. 242  Je ale konkurence právnických profesí, pokud jde o 

„podnikání“ problém? Mohlo by se zdát, že kolegialita je v kolizi s konkurencí, která, 

jak často slýcháme z úst ekonomů, je nezbytnou součástí pokroku, vývoje vpřed. 

Rozhodně u všech právníckých profesí je konkurence zdravá, ale pouze v rovině 

odborné, v přístupu ke klientům, účastníkům, kolegům. Konkurence ve smysli 

obchodním je přípustná jen u advokátů při respektování etiky, slušnosti, ohleduplnosti. 

                                                
238 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla 
profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších 
stavovských předpisů 
239 Kdo je soudní exekutor? Dostupné na WWW [online]: ˂http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/789-5-
kdo-je-soudni-exekutor?w=˃ 
240 §3, odst.1 EŘ; Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách 
advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb(advokátní tarif); §106 a násl. NŘ 
241 Stanovisko pléna Ústavního soudu; Pl.ÚS-st. 23/06 ze dne 12. září 2006  
242 SOKOL, Tomáš. Tomáš Sokol: Neberte mi mého exekutora. iHNED. 24.2.2010. Dostupné na WWW 
[online]: ˂http://hn.ihned.cz/c1-40717730-neberte-mi-meho-exekutora˃ 
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Ty právnické profese, na které byla přenesena část veřejné moci, si nemohou u těchto 

činností konkurovat velikostí reklamy, nebo podbízivou cenou. Bylo by to totéž, jako 

kdyby si soudy konkurovaly výší soudních poplatků, nebo policie výší pokut. A pokud se 

už provinění tohoto charakteru objeví, nemělo by zůstat bez povšimnutí ostatních.243 Při 

komplexnosti práva a obsáhlých požadavků klientů (účastníků) ale nejde v dnešní době 

například notáře vnímat jen jako sepisovatele a garanta veřejných listin, případně 

exekutora jen jako vykonavatele. Nabízí i související právní služby a v tom ohledu 

jednoznačně mají postavení jako „advokát-podnikatel“. Za tuto dílčí činnost nenese 

odpovědnost stát, nese ji notář či exekutor přímo.  

To, že je výkon činnosti notáře či exekutora podmíněn souhlasem ministra 

spravedlnosti neznamená, že nesmí být „podnikatelští“. To, že nejsou, narozdíl od 

soudců, státními zaměstnanci, tomuto faktu naopak nahrává. I když se jistě budou jak 

notáři, tak exekutoři označení „podnikatel“ bránit, faktem je, že se při výkonu své 

činnosti mohou ponikatelsky chovat. Pokud to pojmou s dostatkem „služebnosti“ a 

taková činnost bude ve výsledku okrajová (tedy nebude volnou soutěží), problém 

nevznikne. V notariátu jsou pravidla jsou zatím nastavena tak, že záleží zejména na 

notáři samotném, jak a zda bude k podnikatelské možnosti přistupovat. Zda se vydá 

cesou advokáta (případně cestou „zapisovatele“), anebo zůstane autoritou, která dokáže 

stranám jejich požadavek případně rozmluvit, když postrádá smysl. Exekutor pak má 

možnost zejména růstem svého úřadu a hromaděním oprávněných narůst tak, že je na 

nich ekonomicky závislý. To samozřejmě zdravé není. Politická reprezentace má proto 

výraznou tendenci podnikatelský aspekt exekutorovy činnosti minimalizovat. 

Civilní právnické profese v moderním státě tak rovnoměrně zaplňují stupnici od 

úplné nezávislosti na státní moci (ale podnikatelskému riziku) po silné přimknutí ke 

státu. Otázkou pro budoucí generace zůstává, zda je správné, že jsou tři ze čtyř 

nejvýznamnějších právnických povolání v zásadě podnikatelé. Respektive – kde by 

měla zůstat ona hranice mezi přijatelným podnikáním a tím ohrožujícím právní jistotu. 

Pokud bychom totiž advokáty, notáře a exekutory plně zbavili vazby na státní moc, 

vyprofilovali by se všichni stejným směrem. Poskytovali by hlavně právní služby. 

Přesto kvalifikovaně, výběrově a exkluzivně. Tak, jako tomu činili právníci v době 

římského císařství. 
                                                
243 FOUKAL, Martin. Kolegialita právnických profesí. AD NOTAM, Časopis českého notářství. 3/2014. 
str. 23 
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6. Závěr 
 

Zdá se to jako jednoduchá kvízová otázka: Co by měly dělat jednotlivé 

právnické profese? A jeví se to jako ještě jednodušší odpověď: Advokát by měl 

poskytovat právní pomoc, notář by se měl kromě svého působení v dědickém řízení 

především soustředit na sepisování veřejných listin a soudní exekutor by se měl věnovat 

zejména nucenému výkonu rozhodnutí. No a soudce, ten by měl soudit. Jenže nic není 

tak jednoznačné, jak se zdá. Poskytování právních služeb dnes už rozhodně není 

doménou advokátů, práce s listinami pak zase nemusí dle nedávné historie být 

dominantou notářů. Pak tu je ještě exekutor, na jehož pozici se nemohou shodnout ani 

politické špičky. Relativně malé právní prostředí v Česku se musí vypořádat nejenom 

s prolínajícími se pravomocemi výše zmíněných profesí, ale také s činností 

podnikových právníků nebo mediátorů. K tomu přistupují občanská sdružení, 

neformální poradny či realitní kanceláře. A právo se drolí. Všechny profese si musí najít 

své místo, označit ho a hájit ho.  

Největší rozkročení k „sousedům“ pozorujeme u exekutorů. Jejich hybridní 

postavení je jistě částečným rizikem pro dodržení rolí všech právnických profesí. 

Tendence posledních let ale ukazují, že má politická reprezentace zájem exekutory více 

přimknout ke státu a omezit tak jejich působnost jinde (odebrání exekutorských zápisů 

je jasným důkazem). Zatím má exekutor opravdu značné pravomoci veřejné moci, má 

postavení veřejného činitele a zároveň sleduje svůj majetkový prospěch ze soukromého 

podnikání.  

Odbíhání z vlastní role není cizí ani advokátům, i když ti tím nezasahují do role 

jiným. Advokáti totiž často odbíhají od role svého vlastního stavu, a to pozice 

profesionála, který neupřednostní své zájmy před klientovými, přestože pro něj postup 

správný pro klienta představuje ztrátu pracovní příležitosti či výdělku. Advokacie je ale 

služba lidem a tou by měla zůstat. Ostatně ani notáři nejsou v tomto ohledu 

bezproblémoví. Přes důraz na veřejnoprávnost své činnosti a postupné opanování 

„listin“ se nedokáží zbavit vlastní podnikatelské možnosti. Byť ji nevyužívají tak okatě 

jako exekutoři. Jediní „držáci“ předem daných rolí tak jsou soudci. Jejich staletími 

udržovaná role je neotřesitelná. A když už, tak z vlastní iniciativy soudců samotných 
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(například delegace různých typů sporů na zvláštní orgány). Stále si totiž drží a budou 

držet výhodnou možnost soudního přezkumu. 

 

Je evidentní, že časy, kdy existoval univerzální právník a časy, kdy byly jasné 

hranice mezi profesemi jsou pryč. Naštěstí stále platí fakt, že účelem právnických 

profesí je především jednotně aplikovat právo a podílet se tak na vytváření právního 

vědomí celé společnosti. Aktuálně uznávané a časem prověřené profese by si svá 

teritoria neměli bránit mezi sebou navzájem, ale hlavně před subjekty zvenčí. Hrozbou 

do budoucna totiž může být válka advokátního, notářského a exekutorského stavů vůči 

nepojmenované skupině právníků poskytující právní služby. 
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ABSTRAKT  
Tato diplomová práce se věnuje vybraným právnickým povoláním v České republice. 

Jde o advokáty, notáře, soudní exekutory a soudce. Tedy povolání, která jsou spojena s 

civilním procesem. V práci jsou nejprve definovány základy jejich právního postavení, 

včetně předmětu jejich činnosti. Následně se diplomová práce zaměřuje na roli 

jednotlivých profesí. Nejprve hledá shodné prvky, jako je mlčenlivost, nezávislost, 

samospráva anebo odpovědnost. Následně se práce zaměřuje na důležitou oblast listin. 

Právě tady docházelo v minulosti ke značným problémům z hlediska definování rolí 

právnických profesí. Závěrem obsahuje práce úvahy nad několika výzvami pro 

právníky v 21. století, například pokud jde o poskytování právních služeb 

neprofesionály. 

ABSTRACT 
The topic of this thesis focuses on various legal professions within the Czech Republic, 

such as attorneys, notaries, bailiffs and judges. These occupations are often associated 

with civil judiciary process. The purpose of this thesis is to define the foundations of 

their legal status, including the scope of their activities, and how they differ. 

Additionally, the thesis focuses on the role of individual professions. Firstly, important 

elements, such as confidentiality, independence, autonomy or responsibility will be 

analyzed. Secondly, the thesis will address significant problems in defining the role of 

the legal profession. Finally, the thesis will include several challenges lawyers face in 

the 21st century, for example, the provision of legal services by non-professionals. 
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