
Označení „Právní šmejdi“ sedí! 

Jako advokát si dovoluji reagovat na „glosář“ svého bývalého kolegy, JUDr. Tomáše Nahodila 
(Hon na pytláky pomíjí příčinu: ceny advokátů, LN 14.9.).. Text vyšel v novinách Lidových, 
zareaguji tedy lidově. 

Každý nový advokát, nikoliv nový novinář je minimálně o 9 let starší, než když začal studovat 
vysokou školu, je mu tedy alespoň 27 let. V tomto věku začne vykonávat advokacii. Následně 
si pronajme nějaký vhodný prostor (nikoli garáž či kočárkárnu), koupí nábytek, počítač, 
tiskárnu, telefon, internet, zaplatí licence na všechny softwary, zákonné pojištění odpovědnosti 
za škodu, všechny platby České advokátní komoře a pak hurá na to trávit čas 7 dní v týdnu 
vyděláváním peněz, bez nároku na dovolenou, nemoc, pravidelný příjem, s majetkovou i trestní 
odpovědností. Slovo hurá je však možno zvolat pouze pokud máte vůbec nějaké klienty. 
Neznám žádného kolegu, který by se v okamžiku, kdy otevřel svoji praxi, ráno nemohl do práce 
dostat kvůli frontě klientů.  

To, co jsem výše uvedl, reprezentuje podle odhadů minimálně půl milionu korun, a to ještě 
nemáte jediného klienta. O osobních nákladech nehovořím. Od počátku podnikání platíte, jako 
každý podnikatel, veškeré odvody státu. Již druhý rok dokonce i zálohy na daně, které nejsou 
malé. Pokud podnikáte formou společnosti s ručením omezeným, tak si vyplatíte příjem ve 
formě zisku třeba až v květnu následujícího roku. Pokud se vám časem podaří udělat dobré 
jméno, můžete svojí praxí zabezpečit sebe a rodinu. Z čeho však sestává takový příjem? Z čeho 
jiného než ze zaplacených faktur jednotlivými klienty. Z čeho sestávají tyto faktury? 
Z odvedených právních služeb ve formě konzultací, zastupování před orgány státu, sepisování 
písemností, nákladů na kancelář, cestovného atd. A jak má být vysoká hodinová sazba? To je 
přece pouze a jedině věcí dohody mezi advokátem a klientem. Klient zaplatí pouze to, s čím 
vyslovil souhlas. Pokud k dohodě nedojde, může si klient najít jiného advokáta, je jich14 tisíc. 

Nepoctivé a sprosté podnikání 

Mnoho klientů přichází ve složité situaci, kdy na právní služby v danou chvíli nemají (mají 
obstavený majetek, či vedou spor o majetek apod.) a advokát mu právní služby poskytuje 
s odloženou splatností. To samé činí, když jej stát ustanoví na bezplatnou nebo nutnou 
obhajobu. 

Každý rok poskytnu desítky tzv. pro bono hodin, kdy nic nikomu neúčtuji. Naši advokáti mají 
každý ve smlouvě s kanceláří povinnost poskytnout za rok 120 hodin právních služeb pro bono. 
Součet těchto hodin se zhruba rovná objemu hodin jednoho advokáta, který by celý rok pracoval 
zdarma. Poslušně tedy hlásím, že revoluční názor doktora Nahodila ohledně výdělku advokáta 
jsme jako kancelář v poslední pětiletce splnili stejně, jak vysoká byla volební účast v Bělorusku. 

Advokacie je krásné povolání. Velmi časově a psychicky náročné, ale jedno z posledních 
svobodných povolání, které má za svůj hlavní cíl svobodu ochraňovat. Advokáti jsou 
samosprávným stavem bez zásadní ingerence státu, i když se mi zdá, že ty doby svobodnější se 
mění. Tak jako se i nám však někteří kolegové nepovedli, nepovedli se i někteří novináři. 



Na rozdíl od kolegů civilistů jsou mi právní šmejdi z hlediska příjmů docela lhostejní. Já se 
věnuji výlučně obhajobě v trestním řízení a tam se opravdu samozvaný advokát nepropracuje. 
Nicméně v advokacii působím, a neskutečně mě popuzuje, že někdo si hraje na právníka a 
neabsolvoval uvedenou devítiletou přípravu, peníze nedaní, neplatí si pojištění, nemusí se 
pravidelně vzdělávat a nemusí celý rok úvěrovat stát penězi, které vydělal v loňském roce. 

Takové podnikání je nepoctivé a sprosté a není to konkurence, která by vyvíjela tlak na kvalitu 
a cenu služeb. Je to obyčejné neoprávněné podnikání, což je trestný čin. Pokud bývalý kolega 
píše, že: „ti, kdo se za advokáty při pokoutném pytlačení po jejich lesích jen vydávají, tím zákon 
přeci překračují úplně stejně jako – pozor, chvilka napětí – mnoho jiných klientů těch pravých 
advokátů, kteří se rovněž dopustili nějakých přestupků.“ tak ho musím upozornit, že neurazil 
pouze advokáty, ale všechny naše klienty, kteří byli nakonec soudem zproštěni nebo bylo jejich 
stíhání zastaveno. Tito lidé se dobrali spravedlnosti jedině proto, že jsme se jejich případům 
věnovali a čelili i řadu dlouhých let nespravedlivému stíhání. 

Advokát i prodělá. Šmejd ne 

Respektujeme-li, že o vině a trestu rozhoduje jen soud, tak si položme otázku, kolik dostanou 
takoví lidé od státu jako odškodnění (ne)majetkové újmy. Těchto lidí se zeptejme, zda by se 
v okamžiku sdělení obvinění radili s nějakým nevzdělaným šmejdem, aby jim řekl, jestli to je 
„směroplatné“ a jak to vidí podle „správnosti“ a zda by považovali finanční prostředky na 
obhajobu, které deklaruje stát v advokátním tarifu, jako adekvátní. Mimochodem v roce 1997 
byl advokátní tarif snížen o 10 %, pak o 30 % a ve výsledku o 20 %. Toto platí již 7 let. Co 
třeba dalších minus 19 % kvůli covidu19? Kolikrát se zvýšily platy ve státní sféře raději nebudu 
počítat. Zřejmě pouze advokátům se snížily veškeré náklady naposledy v roce 2013 o 20 %, a 
do dnešního dne stagnují. 

Ceny služeb se samozřejmě liší, zejména podle kvality. Liší se mezi advokáty i médii. Liší se i 
ceny inzertního prostoru, asi podle čtenosti. Proto si některý advokát účtuje dvojnásobek, co 
jiný advokát. Klient musí s cenou vždy souhlasit, jinak by asi nezaplatil. Dokonce jsou klienti, 
co souhlasili s výší odměny a následně nezaplatili. Víte jaký je výsledek? Nejen že jste nic 
nevydělal, ale odvedl jste DPH z vystavené faktury a zaplatil svému spolupracovníkovi mzdu 
či odměnu. Takže někdy i proděláte. Šmejdů se to netýká. 

Lidové noviny lze pořídit za 14 Kč. The Financial Times za jednu libru, tedy dvojnásobek. 
Ústředním slovem „glosáře“ je slovo šmejd. Šmejda definuje slovník jako brak či nepoctivé 
obchodování. Kdo bez zákonné odpovědnosti, pojištění, vzdělání poskytuje právní služby je 
šmejd, poskytující právní brak. Brak je i bezcenná literatura. Komentovaný glosář není 
literaturou. Glosář je totiž definován jako středověký slovník či seznam slov doložených ve 
staré památce. 

Radek Šmerda, advokát 


