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V
 souvislosti s velkými 
změnami způsobenými 
jak společenskými, tak 
technologickými změ-
nami se často v právní 
(a zejména advokátní) 

komunitě v poslední době hovoří o tom, 
zda není třeba redefinovat poslání a po-
stavení advokátní komory v nové době 
a nových podmínkách. Pominu-li fakt, že 
řeči se vedou stále, otázka jasného smě-
řování advokátní komory je určitě aktuál-
ní už jen pro prosté stanovení priorit její-
ho vedení.

Česká advokátní komora je zdaleka nej-
větší stavovská organizace v České re-
publice. Vykonává tzv. zbytkovou státní 
správu, která se týká především přístu-
pu kandidátů k výkonu povolání a dodr-
žování pravidel stanovených při jejím vý-
konu. Je to však jediná úloha, kterou by 
měla vykonávat?

Existují rozšířené názory, že advokátní 
komora by měla fungovat jako lobbystic-
ká organizace, která by prosazovala zá-
jmy stavu v legislativním procesu. Po-
kud bychom přijali tuto hypotézu, dalším 
krokem by bylo jasně definovat, jaké zá-
jmy vlastně advokátní stav v tomto ohle-
du má, protože z pohledu samostatného, 
efektivně fungujícího advokáta v regionu, 
se proiority mohou jevit zásadně jinak, 
než z pohledu velké advokátní kanceláře 
s mezinárodní agendou působící v metro-
poli. Navíc tzv. lobbystická činnost v čes-
kých poměrech je často poněkud kontro-
verzní a je otázkou, jak by vstup do toho-
to temného území pro advokátní komoru 
dopadl. Existují také obavy, že je to akti-
vita natolik specifická, že i skvělý advo-
kát a velká osobnost může být mizerným 
lobbyistou.

K základním zájmům advokátního stavu 
patří ochrana trhu v tom nejzákladnějším 
slova smyslu, tedy aby advokátní profese 
nebyla otevřeně nebo skrytě vykonávána 
subjekty, které k tomu nejsou oprávněny. 
K tomu samozřejmě potřebuje spolupráci 
státní správy, protože přestupníky záko-
na komora sama stíhat nemůže; v daném 
případě je však bohužel pravda, že pokud 
není neoprávněný výkon advokacie spo-
jen s další trestnou činností, není nikdy 
na žebříčku cílů orgánů činných v trest-
ním řízení příliš vysoko. Nicméně je ži-
votně důležité, aby tato aktivita advokát-
ní komory byla intenzivní, stálá a pokud 
možno stále se rozšiřující. Je pravděpo-
dobné, že pokud bude advokátní komora 
intenzivně shromažďovat podklady k po-
rušování zákona a neoprávněnému výko-
nu advokacie získané například vlastním 

monitorováním, zpracované v takové po-
době, aby byly průkazné a orgány činné 
v trestním řízení s tím nebudou mít tolik 
práce, mohla by se úspěšnost v postiho-
vání neoprávněně podnikajících lžiadvo-
kátů či jiných subjektů neoprávněně pod-
nikajících v oboru advokacie a poskytová-
ní právních služeb výrazně zlepšit.

Další klíčovou oblastí je dozor nad etic-
kým chováním advokátů a zlepšováním 
mediálního obrazu advokacie. V oblasti 
dozoru a výkonu kárné pravomoci toho, 
myslím, advokátní komoře nelze mnoho 
vyčítat – přesto, že většina stížností je jed-
noznačně neoprávněných, kontrolní rada 
i kárná komise je v jejich posuzování vel-
mi přísná – nicméně v mediálním obrazu 
nám tato přísnost na sebe sama nijak ne-
pomáhá. Jednak se o ní mnoho neví a ve-
řejnost to patrně ani nezajímá. 

Názory, jak jinak zlepšit mediální obraz 
advokacie a vnímání advokátů, se diame-
trálně liší. Koncem konců, většina advoká-
tů jsou osobnosti, individualisté, kteří jsou 
zvyklí vyjadřovat své názory a jsou k tomu 
i odborně vybaveni, takže dospět ke kon-
senzu v této otázce nebude asi tak jedno-
duché. Jisté však je, že pokud bude v bu-
doucnu advokátní komora chtít být v tom-
to směru úspěšná, bude si muset ujasnit, 
jak chce mediální obraz advokacie změnit 
a jak toho chce dosáhnout. •
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Čím by se měla zabývat 
advokátní komora?




