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VÝKON ADVOKACIE JAKO PREMISA
PRO ZAJIŠTĚNÍ PRÁVA NA PRÁVNÍ
POMOC

Pojem právní pomoci. Ještě předtím, než se budeme důkladně věnovat výkonu
advokátní praxe, výlučné roli advokátního stavu, jakož i jednotlivým právům a povinnostem ve vztahu advokáta a klienta, je záhodno přiblížit alespoň obecně pojem
právní pomoci. Definovat samotný pojem právní pomoc není úplně snadné, pro
účely této publikace ji však lze vymezit jako odbornou činnost práva znalých osob
zahrnující jak odborné právní poradenství, tak i zároveň právní zastupování osob
v právních záležitostech, jako jsou typicky řízení před orgány veřejné moci nebo zastupování při jednání s protistranou.1 Práva znalými osobami se rozumí především
advokáti, ale kromě nich například také notáři, auditoři, daňoví poradci či exekutoři.
Za typickou formu právní pomoci je samozřejmě považováno právní poradenství
a zastupování, ale i další podpora poskytovaná práva znalými osobami, která však
jednoznačně nespadá pod pojem poradenství či právní zastoupení.
Právo na právní pomoc je základním právem každého člověka. Moderní právní
stát (z angl. rule of law)2 je logicky zavázán toto právo zaručit každému svému občanovi bez rozdílu. Pojem právní pomoci v České republice je založen na kontinentálním pojetí, tedy na právu na soudní a jinou právní ochranu,3 včetně požadavku na
rovnost práv. Veřejná moc je ex lege zavázána umožnit poskytnutí právní pomoci
a pravidelně úroveň této pomoci kontrolovat. V zájmu umožnění široké dostupnosti
právní pomoci pro každého, kdo ji potřebuje, stát v souladu s ustáleným názorem
právní vědy deleguje svůj závazek na advokacii. Kompromis mezi svobodou advokátského stavu na jedné straně a zákonnou regulací advokátní profese na straně druhé je pak logickým vyústěním tohoto konceptu. Zákonná úprava podmínek
výkonu advokacie musí tedy umožnit jednak obecnou dostupnost právní pomoci,
jednak musí respektovat i svobodnou povahu advokacie jako její podstatnou a nezadatelnou premisu, bez níž by advokacie ani nemohla fungovat. Přestože, jak bylo
uvedeno výše, nejsou advokáti jedinými poskytovateli právní pomoci, musejí na
rozdíl od jiných právo znalých osob obsáhnout právní řád v jeho celém rozsahu a eo
ipso právní pomoc poskytovat všem a ve všech věcech. V každém demokratickém
1
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K tomu srov. § 1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
K významu pojmu „právní stát“ např. srov. BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie
práva. Praha: Eurolex Bohemia, 2001.
Srov. čl. 90 Ústavy.
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právním státě má právě z tohoto důvodu advokacie zcela nezastupitelnou úlohu.
V tomto kontextu lze mluvit o její výlučnosti, která je zaručena krom jiného také
i principem nezávislosti příslušníků jejího stavu. O nezávislosti advokacie jako aktuálním a klíčovém principu fungování advokacie bude pojednáno samostatně a podrobně dále.
Úloha advokacie a dostupnost právní pomoci. Ačkoli je závazek na zajištění
právní pomoci primárně povinností státu, v praxi je tato povinnost realizována prostřednictvím svobodné advokátní profese, jejíž existenci a činnost stát předpokládá
a zároveň umožňuje. Je to tedy opět advokacie, která má v dnešní době stejně jako
v minulosti zásadní povinnost umožnit každému, aby mohl využít právní ochrany
svých práv a oprávněných zájmů.4 Toto právo na dostupnost právní pomoci je jako
jedno ze základních práv každého člověka v České republice zakotveno v jejím
ústavním pořádku. Dostupnost právní pomoci neznamená pro člověka jenom možnost najít nezávislého advokáta v místě či nedaleko jeho bydliště, znamená také
možnost za jeho služby moci zaplatit. Dostupnost adekvátní právní pomoci by tedy
neměla být zcela limitována její cenou. Klient by měl být vždy upozorněn na alternativu bezplatné právní pomoci, která je v oprávněných případech také zaručena
právními předpisy.5 Ekonomická dostupnost právní pomoci je v naší zemi v podstatě srovnatelná s nabídkou právní pomoci v ostatních členských státech Evropské unie, když tzv. právo chudých, tedy otázka finanční dostupnosti právní pomoci
pro osoby nemajetné nebo pro skupiny obyvatel s nízkým příjmem, je řešeno spíše
okrajově a podle některých názorů z právní praxe až nedostatečně a roztříštěně.6
Dostupnost právní pomoci v soudních řízeních. V České republice souvisí
princip všeobecné dostupnosti právní pomoci se samotným fungováním soudního
systému. Zákonná úprava realizace práva na právní pomoc a jeho dostupnosti spočívá zejména v ustanoveních jednotlivých procesních předpisů, která upravují postup
soudu při ustanovování právního zástupce v případě, kdy je zákonem předepsáno
zastoupení povinné či když soud uzná zastoupení za potřebné a účastník si svého
zástupce nezvolí sám. Jednotlivé procesní předpisy řeší i finanční dostupnost právní
pomoci, např. možnost ustanovení právního zástupce účastníkovi, který doloží, že
na zaplacení právního zástupce nemá dostatek finančních prostředků. Tím má být
vždy zaručena základní zásada procesu – rovnost účastníků. Ta vychází ze známého
principu „rovnosti zbraní“ (z angl. equality of arms). De lege ferenda by ale bezplatná právní pomoc měla být zakotvena v jediném zákoně pro všechny typy řízení,
nejen soudní, ale také správní a všechna další řízení, v nichž stát rozhoduje autoritativně o subjektivních právech a povinnostech účastníka těchto řízení.7 Současné
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K tomu např. BALÍK, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie. Praha: Linde Praha, 1997.
K tomu srov. čl. 3. 7. 2 Kodexu advokátů v Evropské unii.
K tomu blíže např. NYKODÝM, J. Fungování advokáta – právní a morální závazky ke klientům.
Bulletin advokacie. 2000, č. 6, či PIKOVÁ, P. Právo nemajetných občanů na právní ochranu. Bulletin advokacie. 2000, č. 3.
K tomu např. ONDRUŠ, R. Bezplatné právní zastupování v České republice. Bulletin advokacie.
2001, č. 6–7.
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české advokátní právo obsahuje dále institut určení právního zástupce Českou advokátní komorou, a to pro případy nutné právní pomoci mimo jednotlivá soudní
řízení. O obou těchto právních institutech bude podrobně pojednáno v následujících
kapitolách této publikace.
Kromě výše uvedeného jsou advokáti povinni v souladu se svou právnickou
etikou podílet se na základě výzvy České advokátní komory také na projektech
určených k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod nebo na projektech,
jejichž cílem je uskutečňování principů demokratického právního státu nebo zdokonalení právního řádu České republiky, to vše i bez nároku na odměnu.8
POZNÁMKA
I v případě, že by advokát pracoval pro klienta za nižší nebo žádnou odměnu, je povinen poskytnout své služby v nejvyšší možné kvalitě. Právě na profesionální kompetentnost advokátů jako hlavních poskytovatelů právní pomoci je kladen zákonem
největší důraz. Odbornost advokáta je zajištěna ex lege stanovenými podmínkami pro
přístup k profesi, tedy zejména předepsaným vzděláním a délkou právní praxe. Pokud
advokát přesto při poskytování právní pomoci pochybí, je klient chráněn institutem
neomezené odpovědnosti advokáta za škodu a povinným pojištěním pro každý takový případ.

Pokoutné poskytování právních služeb. V souvislosti s kvalitou a dostupností právních služeb, jakož i v souvislosti se ctí advokátského stavu je nutné udělat
krátkou zmínku o tzv. pokoutnictví či tzv. vinklářství. Pokoutnictvím se zpravidla
rozumí poskytování právní pomoci v rozporu se zákonnými podmínkami výkonu
advokacie, a to osobami, které nejsou advokáty. V případě pokoutné právní pomoci není k ochraně klientových práv a oprávněných zájmů zaručena ani dostatečná
kvalifikace a ani kompetentnost poskytovatele této pomoci. Pokoutný poskytovatel
právní pomoci nemůže svému klientovi na rozdíl od advokáta zaručit patřičnou
nestrannost, mlčenlivost a ani další atributy vyplývající z advokátní etiky. Pokoutníkem se může stát vedle různých poradenských obchodních společností či živnostníků například také podnikový právník nebo právník, který neuspěl u advokátní
zkoušky, což práva neznalého laického klienta může uvést v omyl k jeho škodě. Pokoutnictví je tedy v zájmu ochrany klienta i v zájmu vážnosti a cti advokátního stavu
nežádoucí a zároveň zakázané. Zákon o advokacii sankci za pokoutnictví dlouhou
dobu neobsahoval, což bylo předmětem kritiky ze strany advokátního stavu i odborné veřejnosti. Nyní je sankce za pokoutné poskytování právní pomoci upravena
v § 52d zák. o advokacii, který určuje, že za pokoutnictví je možné uložit sankci až
3 miliony korun českých. V oblasti civilního procesu je možnost sankce uvedena
8

Srov. čl. 18 odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory sp. zn. K 1/1997 Věstníku ze
dne 31. 10. 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České
republiky (etický kodex), ve znění pozdějších předpisů.

3

vykon_advokatni_praxe_v2.indd 3

26.05.2020 12:36

Výkon advokátní praxe

v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.9 Na
základě ustanovení tohoto zákona může soud v občanskoprávním procesu rozhodnout, že nepřipustí zastoupení účastníka řízení osobou, která má sice pověření v podobě plné moci, ale vystupuje jako zmocněnec v různých věcech opětovně. Tento
fakt lze však zjistit pouze ze soudních spisů nebo na základě námitky protistrany.
Ve veřejnoprávní oblasti může být sankce za pokoutnictví udělena jako sankce za
trestný čin neoprávněného podnikání dle § 251 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, ovšem nutno dodat, že subsumpce pokoutnictví pod
tento trestný čin bude zejména z hlediska dokazování v trestněprávní praxi pro orgány činné v trestním řízení velice složitou a náročnou právní záležitostí.10
Právo na právní pomoc jako základní lidské právo. Pokud se nyní vrátíme
k pojmu právní pomoci, pak je žádoucí zopakovat, že každý demokratický stát zaručuje svým občanům, pokud ne všem lidem, právo na právní pomoc jakožto na jedno
ze základních lidských práv. V České republice je právo na právní pomoc zakotveno
v ústavním pořádku,11 čímž je jeho naplnění svěřeno pod ochranu ústavního soudnictví. Základním ustanovením je čl. 37 odst. 2 Listiny, ve kterém je stanoveno,
že „každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány
či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení“. Právo na obhajobu je vyjádřeno
v čl. 40 odst. 3 Listiny a tvoří ho právo obviněného, resp. obžalovaného na dostatek
času k přípravě obhajoby, právo hájit se sám či prostřednictvím obhájce a právo
na ustanovení takového obhájce, a to při splnění zákonných podmínek dokonce
i bezplatně.
Listina zaručuje právo na právní pomoc všem bez rozdílu, nezáleží na tom, zda
jde o občana České republiky či o cizince. Dle dikce Ústavy však toto právo míří
typicky na osoby fyzické. Právo na právní pomoc pro právnické osoby je zakotveno až v konkrétních procesních předpisech. Právo na právní pomoc je v této
souvislosti úzce spjato s právem na soudní a jinou právní ochranu dle hlavy páté
Listiny a zejména s obecným principem rovnosti všech lidí12 a z něj vycházejícím
principem rovnosti účastníků soudních řízení.13 Tento princip rovnosti účastníků má
zaručit všem účastníkům řízení rovné postavení, na jehož základě jsou do jednotlivých procesních předpisů začleněna například ustanovení o osvobození od soudních poplatků, ustanovení opatrovníka či ustanovení obhájce z moci úřední. Ústava
nezaručuje právo na právní pomoc týkající se například udělování právních porad
či sepisování listin mimo oblast soudního řízení. Právo na ostatní formy právní pomoci spočívající v udělování právních rad a sepisování listin a podobných úkonů
právní pomoci musí být však v každém právním státě zaručeno rovněž bez rozdílu;
z tohoto důvodu je eo ipso v rámci právního řádu zdůrazněna role advokátního
9
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Srov. § 27 odst. 2 o. s. ř.
K tomu srov. § 251 tr. zákoníku.
K tomuto pojmu blíže např. RYCHETSKÝ, P. Ústavní právo a advokacie. Bulletin advokacie. 2005,
č. 7–8.
Srov. čl. 1 Listiny.
Srov. čl. 37 odst. 3 Listiny a čl. 96 odst. 1 Ústavy.
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stavu a institut určení advokáta Českou advokátní komorou. I o tomto tématu bude
pojednáno podrobně dále.
Mezinárodní zakotvení práva na právní pomoc. Pokud jde o mezinárodněprávní zakotvení práva na právní pomoc, je pro Českou republiku významná zejména Všeobecná deklarace lidských práv a dále také Mezinárodní pakt o občanských
a politických právech. Na důležitosti ovšem postupně významně nabývá Úmluva
o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“), která
byla schválena v rámci států Rady Evropy a která stanoví v čl. 6 významnou zásadu
práva na spravedlivý proces. Také v českém právu byly na základě této zásady provedeny rozsáhlé změny, když byla například zrušena pátá část občanského soudního
řádu. Dle výkladu Evropského soudu pro lidská práva zahrnuje právo na spravedlivý
proces zejména právo na soudní ochranu a princip „rovnosti zbraní“, který dokonale
vystihuje požadavek rovnosti právních prostředků a možnosti jejich uplatnění pro
každého. V souvislosti s právem na spravedlivý proces přijal Výbor ministrů Rady
Evropy několik rezolucí a doporučení upravujících nezbytné kroky a požadavky na
právní řády členských zemí Rady Evropy tak, aby byl zajištěn rovný přístup občanů
ke spravedlnosti, a to i bez ohledu na jejich ekonomickou situaci.14 Dalším důležitým mezinárodně právním dokumentem je dále Úmluva o mezinárodním přístupu
k soudům, v jejíž první hlavě je rovněž obsaženo právo na právní pomoc pro každého člověka, který se nachází na území signatářských států.
Nadační fond právní pomoci. V rámci výzkumného projektu zaměřeného na
poskytování právní pomoci osobám nemajetným a osobám v hmotné nouzi byl autorem publikace v roce 2015 založen Nadační fond právní pomoci, IČO: 03818446,
zapsaný do nadačního rejstříku pod spisovou značkou N 1220. Nadační fond právní
pomoci se zaměřuje na alokaci finančních zdrojů zejména od podnikatelské veřejnosti a následně na jejich charitativní použití k úhradě právních služeb pro osoby
v hmotné, právní, zdravotní či sociální nouzi, které se nemohou domoci právní pomoci jinak. Za necelých pět let fungování nadačního fondu se podařilo financovat
právní služby v hodnotě bezmála půl milionu korun českých.

14

K tomu např. srov. rezoluci Výboru ministrů Rady Evropy, č. 78/7, doporučení Výboru ministrů
Rady Evropy, č. NoR(81)7, NoR(86)12 či NoR(93)1.
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