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JAKÉ MÁ ADVOKÁT 
POVINNOSTI, KDYŽ 
JEHO KLIENT PLÁNUJE 
SPÁCHAT TRESTNÝ ČIN?

Advokát je při výkonu svého povolání vázán řadou povinností v̊či 
klientovi. Jednou z nich je také povinnost mlčenlivosti, která je 
při obhajobě klienta v trestním řízení obzvlášť d̊ležitá. Jak je to 
ovšem s advokátní povinností mlčenlivosti v případě, kdy klient již 
spáchal trestný čin nebo jeho spáchání teprve plánuje?
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Mlčenlivost advokáta, jejíž zákonný základ najde-
me v ustanovení § 21 zákona č. 85/1996 Sb., zákona 
o advokacii, v platném znění (dále jen „zákon o advokacii“), 
je nezbytným předpokladem k tomu, aby byl mezi klientem 
a advokátem vytvořen d̊věrný vztah, který je pro práv-
ní zastoupení klíčový. Obecně lze advokátní mlčenlivost 
považovat za jeden ze základních nástroj̊ ochrany klient̊ 
před neoprávněným užitím citlivých informací, které se jich 
(ať už přímo nebo nepřímo) dotýkají. Klientovi je tak posky-
tována jistota, že veškeré informace sdělené advokátovi 
se nedozví nikdo jiný. 

Zákonnou povinností advokáta je zachovávat mlčenlivost 
o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvis-
losti s poskytováním právních služeb. Institut mlčenlivosti 
v sobě zahrnuje také povinnost nezneužít získané infor-
mace k újmě klienta nebo ve sv̊j vlastní prospěch či ve 
prospěch třetí osoby. Advokát by měl již při převzetí jaké-
koli kauzy klienta informovat, že je mlčenlivostí vázán. 
Povinnost mlčenlivosti se týká skutečností právní i nepráv-
ní povahy a vztahuje se nejen na advokáty, ale také na 
koncipienty a jiné osoby, které se společně s advokátem 
podílejí na poskytování právních služeb (např. právní asis-
tenty, administrativní pracovníky advokátní kanceláře 
atd.). Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze sezna-
mu advokát̊ a k jejímu prolomení m̊že dojít jen v přes-
ně specifikovaných a zákonem stanovených případech, 
o kterých si povíme později. 

OZNAMOVACÍ POVINNOST ADVOKÁTA VE 
VZTAHU KE SPÁCHANÉMU TRESTNÉMU 
ČINU KLIENTA

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění 
(dále jen „trestní zákoník“) ve svém ustanovení § 368 taxa-
tivně vymezuje trestné činy, na které se vztahuje ozna-
movací povinnost. Podle zmíněného ustanovení trestního 
zákoníku má ten, kdo se hodnověrným zp̊sobem dozví, 
že jiný spáchal trestný čin, který je v předmětném usta-
novení trestního zákoníku výslovně uveden (např. trestný 
čin vraždy, obecného ohrožení, teroristického útoku atp.), 
povinnost tuto skutečnost bezodkladně oznámit orgán̊m 
činným v trestním řízení, jinak mu hrozí trest odnětí svobo-
dy až na tři léta. Oznamovací povinnost již spáchaných 
trestných čin̊ je však úzce propojená s povinností mlčen-
livosti advokáta. Jelikož je advokát, koncipient či zaměst-
nanec advokáta vázán mlčenlivostí, tak ani v těchto taxa-
tivně vymezených případech není trestně odpovědný 
a oznamovací povinnost v dané souvislosti nemá – uplatní 
se na něho totiž výjimka z povinnosti oznámit spáchání 
trestného činu ve smyslu § 368 trestního zákoníku. 

Pokud by zde tato výjimka nebyla, docházelo by ke kolizi 
zákona o advokacii a trestního zákoníku. Jakkoli se advo-
kát v rámci obhajoby svého klienta často dozví, že jeho 
klient spáchal některý z trestných čin̊ uvedený v § 368 
trestního zákoníku, je přesto vázán povinností mlčenlivosti. 
Advokát, jakožto obhájce v trestním řízení, není povinen 
oznamovat to, co se dozvěděl při obhajobě obviněné-

ho, při právní pomoci klientovi před i po zahájení trestní-
ho stíhání nebo při výkonu jiných činností, které souvisí 
s výkonem advokacie. Pro zvolení vhodné taktiky obhajo-
by v trestním řízení je proto velmi d̊ležité, aby si klient byl 
institutu mlčenlivosti advokáta a síly své ochrany dosta-
tečně vědom a poskytl svému obhájci co nejvíce informací 
a nejlépe i skutečný stav věci tak, aby obhájce mohl, pokud 
možno, co nejlépe prosazovat a hájit práva a zájmy klienta.

OZNAMOVACÍ POVINNOST ADVOKÁTA VE 
VZTAHU K TRESTNÉ ČINNOSTI, KTEROU 
KLIENT TEPRVE PLÁNUJE SPÁCHAT

Trestní zákoník dále v ustanovení § 367 taxativně vyjme-
novává trestné činy, ke kterým se vztahuje povinnost jejich 
překažení osobou, která se hodnověrně dozví o jejich 
přípravě či dokonce páchání, jinak dotyčnému vzniká 
odpovědnost za trestný čin nepřekažení trestného činu, 
a to s hrozbou trestu odnětí svobody až na tři léta. Zde 
nastává bod zlomu, jelikož povinnost překazit spáchání 
trestného činu se na advokáta už vztahuje, čímž dochází 
k prolomení advokátní mlčenlivostí. Pokud se tedy advo-
kát hodnověrným zp̊sobem dozví o jednání svého klien-
ta, které směřuje ke spáchání některého z trestných čin̊ 
taxativně vyjmenovaných v § 367 trestního zákoníku, je 
jeho povinností o tom informovat příslušné orgány, a to 
zcela bez ohledu na advokátní mlčenlivost. Advokát je 
povinen překazit spáchání trestného činu, pokud tak m̊že 
učinit bez značných nesnází a bez toho, aby sebe nebo 
osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, 
jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. 

K závažnému porušení povinností advokáta m̊že dojít 
v případě, kdy advokát podá trestní oznámení na svého 
klienta pro podezření ze spáchání trestného činu, o němž 
se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním práv-
ních služeb, a to bez ohledu na to, že k podání trestní-
ho oznámení došlo až po ukončení právního zastoupení. 
Advokát je totiž vázán mlčenlivostí v plném rozsahu i po 
skončení poskytování právních služeb a není oprávněn 
orgán̊m činným v trestním řízení poskytovat jakékoli infor-
mace o skutečnostech týkajících se jeho (ať už stávajícího 
či bývalého) klienta. To vše za předpokladu, že se neuplat-

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
Ve vztahu k trestné činnosti klienta je advokát 
vázán zákonnou povinností mlčenlivosti, která 
se však nevztahuje na případy, kdy se klient 
chystá trestný čin teprve spáchat – v takovém 
případě je advokát povinen trestný čin aktivně 
překazit. Odlišná situace nastává v případě, 
kdy ke spáchání trestného činu klientem již 
došlo. V takovém případě advokát už není 
povinen danou skutečnost nikomu oznamovat. 
Povinnost mlčenlivosti je v každém případě 
naprosto klíčovou povinností advokáta, jejíž 
rozsah i případné mantinely by měl dobře znát 
každý advokát, tak aby byl schopen patřičně 
chránit nejen svého klienta, ale i sám sebe. 
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ní výjimka z advokátní mlčenlivosti ve vztahu k překažení 
trestné činnosti ve smyslu § 367 trestního zákoníku. 

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje pouze na skutečnos-
ti, o nichž se advokát dozví v souvislosti s poskytová-
ním právních služeb. Nastane-li situace, kdy je advokát 
přímo svědkem spáchání trestného činu, vztahuje se na 
něj povinnost vypovídat o tom, čemu byl přítomen, před 
soudem. Advokát je dokonce povinen před soudem vypo-
vídat i v případě, kdy by obviněný z trestného činu měl 
být jeho klientem. V takovýchto případech by advokát 
měl převzetí obhajoby raději odmítnout, jakkoli se nejedná 
přímo o obligatorní d̊vod k jejímu odmítnutí. Rozhodne-li 
se ovšem advokát v takové situaci obhajobu převzít, měl 
by svého klienta (obviněného) d̊razně informovat, a to 
nejlépe v písemné formě, že bude-li v trestním řízení před-
volán jako svědek, nebude od okamžiku poskytnutí výpo-
vědi před soudem schopen obviněného dále zastupovat 
a obhajoba tím skončí (resp. advokát bude z obhajoby 
vyloučen). 

DALŠÍ PŘÍPADY PROLOMENÍ POVINNOSTI 
ADVOKÁTNÍ MLČENLIVOSTI

Trvání advokátní mlčenlivosti je tedy v zásadě časově 
neomezené, předmětná povinnost ovšem nikdy není zcela 
absolutní. Mlčenlivosti m̊že advokáta zprostit pouze 
klient, případně klient̊v dědic nebo právní nástupce, a to 
výhradně v písemné formě, popř. ústním záznamem do 
protokolu v řízení před soudem. Pokud dojde ke zproště-
ní povinnosti mlčenlivosti advokáta před soudem, nejde 
o všeobecné zproštění advokáta z této zákonné povin-
nosti, nýbrž pouze o zproštění pro určité konkrétní řízení. 
K prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta podle záko-
na dochází také v případě, kdy advokát sděluje informa-
ce z advokátního spisu osobám, které se společně s ním 
podílejí na poskytování právních služeb – zpravidla tedy 

trvale spolupracujícím advokát̊m, advokátním koncipien-
t̊m nebo právním asistent̊m. 

K zákonnému prolomení advokátní mlčenlivosti rovněž 
dochází ve sporech klienta s advokátem před orgá-
nem veřejné moci (např. v soudních sporech o zaplacení 
odměny advokáta), pouze však v rozsahu nezbytném pro 
dané řízení. Výjimku z povinnosti mlčenlivosti představuje 
také exekuční řízení, kdy je advokát na písemnou žádost 
povinen sdělit exekutorovi údaje o majetku klienta, proti 
němuž je vedena exekuce (např.  informace o bankov-
ních účtech, movitých či nemovitých věcech, listinách 
nebo cenných papírech klienta). Takovéto informace však 
m̊že advokát exekutorovi sdělit pouze o majetku, který 
klientovi spravuje. Advokát je rovněž vázán oznamovací 
povinností v̊či České advokátní komoře při plnění povin-
ností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatře-
ních proti legalizaci výnos̊ z trestné činnosti a financo-
vání terorismu, v platném znění. Pokud se advokát setká 
při výkonu advokacie s podezřelým obchodem (např. 
ve vztahu k praní špinavých peněz), musí takové jedná-
ní bezodkladně nahlásit České advokátní komoře. Tím 
samozřejmě není dotčena zákonná povinnost advokáta 
překazit přípravu nebo spáchání trestného činu legalizace 
výkonu z trestné činnosti nebo financování terorismu ve 
smyslu § 367 trestního zákoníku.

CO NASTANE V PŘÍPADĚ, KDY DOJDE 
K PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ADVOKÁTA?

Každý klient má právo svého advokáta kdykoli změnit 
a ukončit s ním spolupráci, což ani nemusí ničím zd̊vod-
ňovat – d̊vodem tak m̊že být úplně cokoli, od ztráty 
d̊věry, nedostatku vstřícnosti či flexibility advokáta, až po 
výši jeho hodinové sazby. Pokud však advokát poruší své 
zákonné povinnosti, zejména pak povinnost mlčenlivosti, 
m̊že klient na advokáta podat stížnost k České advokát-
ní komoře, přičemž pokud se prokáže oprávněnost tako-
vé stížnosti, vypracuje se kárná žaloba. Ta ovšem m̊že 
být na advokáta podána pouze předsedou Kontrolní rady 
České advokátní komory nebo ministrem spravedlnosti, 
nikoliv přímo klientem. Klient tedy m̊že pouze učinit jakýsi 
podnět k podání kárné žaloby. 

Advokátovi je pak možné za kárné provinění uložit až pět 
r̊zných druh̊ kárných opatření, od napomenutí, přes 
pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy, 
dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od 
šesti měsíc̊ do tří let, až po vyškrtnutí ze seznamu advo-
kát̊. Pokud by se advokát provinil nepřekažením trestné-
ho činu ve smyslu § 367 trestního zákoníku, hrozil by mu 
v takovém případě dokonce i trest odnětí svobody. Nadto 
pokud by klientovi byla advokátem při poskytování práv-
ních služeb zp̊sobena škoda, advokát za ni v plné výši 
odpovídá, přičemž pokud ji klientovi odmítne dobrovolně 
nahradit, poškozený klient m̊že v takovém případě sv̊j 
nárok uplatnit formou žaloby u soudu. Možných d̊sledk̊ 
porušení povinností advokáta, zejména pak jeho povinnos-
ti mlčenlivosti, je tedy celá řada.

POVINNOST MLČENLIVOSTI 
TRVÁ I PO VYŠKRTNUTÍ 
ZE SEZNAMU ADVOKÁTŮ 
A K JEJÍMU PROLOMENÍ 
MŮŽE DOJÍT JEN V PŘESNĚ 
SPECIFIKOVANÝCH A ZÁKONEM 
STANOVENÝCH PŘÍPADECH.


