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Motto:
Víte, proč neexistují žádné vtipy o advokátech?
Protože ať se stane sebeneuvěřitelnější věc, o advokátech to je
vždycky pravda....

1) Advokát zemře a jeho příbuzní a přátelé, kteří zemřeli
před ním, jej začnou hledat. Hledají v nebi – bez úspěchu.
Potom projdou celé peklo – zase nic. Dostaví se tedy
ke svatému Petrovi s žádostí, aby jim pomohl dotyčného
zemřelého najít. Ten projde všechny seznamy pekla, nebe
i očistce a opět bez úspěchu. Poté, co si ověřil jméno i datum
úmrtí, se hledajících zeptá na profesi zemřelého: Ach,
advokát! Tak toho nenajdete nikde, advokáti totiž
nemají duši...
2) Do řeznictví vběhne pes, ukradne několik buřtů a uteče.
Rozčilený řezník však psa pozná; je to pes jednoho ze stálých
zákazníků - advokáta. Odpoledne zajde řezník k advokátovi a
zeptá se jej:
"Když mi vběhne do řeznictví pes a ukradne svazek špekáčků,
mám nárok na finanční náhradu od majitele psa?"
"Ano, samozřejmě,“ odpoví advokát. "V tom případě mi
dlužíte 120 korun,“ říká řezník, "to totiž byl váš pes."
Advokát si povzdechne, vytáhne šekovou knížku a napíše šek
na 120 korun.
Když je řezník na odchodu, advokát jej zadrží: "Ještě moment!
Tady máte účet na 500 korun za konzultaci."

3) Do advokátní poradny přišel muž:
"Chci se nechat rozvést. Moje manželka se se mnou stále
hádá, dům je ve strašném nepořádku, chodí sama nedbale
oblečená, s neupravenými vlasy..."
"Rozumím," povídá advokát,"kde a kdy jste se seznámil s tou
druhou?"
4) Jednoho dne zemře inženýr, který žil celý svůj život v míru
a pokoji u rýsovacího prkna.
Jde rovnou do nebe, jako všichni inženýři, ale už u brány ho
čeká nepříjemné překvapení. Svatý Petr ho odmítá pustit
dovnitř.
"Je PLNO!"
"Ale já jsem inženýr, já musím do nebe..."
"Je mi líto, ale je PLNO!"
"Ale..."
"Už žádné 'ale' a jdi to zkusit do pekla." prohlásí nesmlouvavě
svatý Petr. Inženýr se tedy sebere a jde do pekla. Tam na něj
divně koukaj, posílají ho od čerta k ďáblu, až tedy u toho
Ďábla nakonec opravdu skončí. Ten si ho přeměřuje a nakonec
povídá:
"Mno, jistý jsou dvě věci: Zaprvé tady nemáš co dělat. Sem
inženýři nechodí. Ale zadruhé, když už jsi tu, tak pro nás
uděláš pár věcí a budeš si žít lépe než v nebi."
Jak se rozhodlo, tak se udělalo a inženýr se pustil do práce.
Opravil klimatizaci, zavedl automatické kotle, eskalátory,
výtahy, plynové hořáky a podobné kejkle. Ďábel svou část
úmluvy také plní a vše jde přímo nádherně. Věčnost ubíhá, až
tu najednou přijede Bůh na inspekci. A jen co vleze dovnitř,
jenom zírá. Nejde mu to na rozum, a tak si nechá předvolat
Ďábla. Ten mu vysvětluje situaci kolem pekelné průmyslové
revoluce a Bůh ho přeruší: "Cože? Inženýr v pekle?" rozzlobí
se.

„To nejde, toho nám musíte okamžitě vrátit!!!“ naléhá Bůh.
Ale Ďábel se jen usmívá a odmítá. Bůh tedy kontruje: „Takže
vy ho nedáte? Dobře, budeme se o něj soudit!“ A tu se Ďábel
rozchechtá na celé kolo: „Tak to jsem fakt mooooc zvědavý,
kde pro obhajobu svých zájmů vezmete v nebi na ten soud
advokáty.“
5) Mladý významný advokát byl zrovna na cestě k soudu
k projednání jednoho složitého případu, když tu se najednou
z ničeho nic ocitnul před nebeskou branou.
Svatý Petr jej uváděl dovnitř a advokát protestoval proti své
předčasné a náhlé smrti:
„Jsem příliš mladý, než abych zemřel. Je mi teprve 35!“
Svatý Petr souhlasil, že 35 je přeci jen docela málo na vstup
do nebeského království, a přislíbil, že se na jeho případ
podívá.
Vrátil se za hodinu a říká advokátovi:
„Synu, obávám se, že chyba je někde u vás. Ověřili jsme váš
věk na základě hodin fakturovaných vámi vašim klientům, a
zjistili jsme, že je vám nejméně 108 let.“
6) „Proč jste odvolal své přiznání?“ ptá se soudce
obžalovaného.
„Protože se mému advokátovi podařilo prokázat moji
absolutní nevinu!“
7) Soudce se ptá obžalovaného: „Jak to, že nemáte obhájce?“
„Víte pane soudce, to je tak. Když jsem se mu přiznal, že jsem
těch 500 000 doopravdy neukradl, odmítl mě obhajovat!“
8) Přichází klient k advokátovi a dlouze, obšírně a hlavně
nejasně mu začíná vysvětlovat, o co mu jde. Konečně dojde
i zkušenému advokátovi trpělivost a přeruší ho se slovy:

„Člověče, řekněte mi to krátce a jasně, na mně je pak, abych to
zamotal sám!“
9) Víte, proč jsou advokáti jako spermie?
Stejně jako ze spermií i z advokátů se stane jen jeden
z milionů člověkem…
10) Existuje konečný počet fyziků, které uživí společnost
o dané velikosti. Totéž platí o učitelích a strojařích. Akorát
pro advokáty to neplatí. Čím více jich máte, tím více jich
potřebujete.
11) „Tak jsem se včera vloupal k advokátovi a špatně to
dopadlo,“ stěžuje si jeden zloděj druhému.
„Chytil tě?“
„Což o to, řekl mi, ať co nejrychleji odtud vypadnu a hned si
naúčtoval dva tisíce za poradu!“
12) Muž přijde k advokátovi do kanceláře a ptá se, kolik si
účtuje za své služby.
„Mám taxu 1000 korun za 3 zodpovězené otázky,“ odpoví
advokát.
„A není to příliš vysoká cena?“ diví se muž.
„Ano, je,“ odpoví advokát, „a co je vaše třetí otázka?“
13) Přišel Ďábel k advokátovi do kanceláře a povídá mu:
„Zařídím, aby tvůj plat byl 10x vyšší, abys měl ty nejlepší
klienty, budeš mít 5 měsíců dovolené, všechny případy
vyhraješ, lidé tě budou mít rádi a dožiješ se 100 let. Jediné, co
za to chci, je duše tvé ženy, tvých dětí a dětí tvých dětí. Ty
budou už navěky odsouzeny k pekelným rukám.“
Advokát se chvíli zamyslí a pak se podezřívavě zeptá: „A kde
že to má nějaký zádrhel?“

14) Co získáte, když zkřížíte advokáta a knihovníka?
Všechny informace, které byste mohli potřebovat, ale
neporozumíte z toho ani slovo.
15) Kdyby se topil advokát a komunista a vy jste mohli
zachránit jen jednoho – jak byste se rozhodli:
Šli byste nejprve na oběd nebo byste si přečetli noviny?
16) Co máte, když pohřbíte šest advokátů po krk v písku?
Málo písku.
17) Test inteligence:
Kolik je 2 krát 2?
Inženýr: „Je to přesně 40.000.000, protože Excelové tabulky
to tak spočítaly.“
Ekonom: „Je to něco mezi třemi a pěti, ale Lehman Brother
vám to řeknou přesněji.“
Advokát: „Kolik si přejete, aby to bylo?“
18) Dva advokáti šli na večeři. Poručili si každý kávu a vytáhli
sendviče. Servírka přiběhla a povídá:
„Pánové, tady nesmíte konzumovat vlastní potraviny!“
Oba advokáti se na sebe jen podívali, pokrčili rameny a
vyměnili si navzájem sendviče.
19) Co získáte, když zkřížíte advokáta a opilé prase?
Nic. Jsou věci, které ani opilé prase neudělá.
20) Po vyhraném soudním sporu advokát poslal svému
klientovi telegram:
„Pravda zvítězila!“
Hned nato přišla obratem odpověď:
„Ihned podejte odvolání.“

21) „Víte, jak zachránit pět topících se advokátů?“
„Ne.“
„To je dobře!“
22) Soudce vejde do sálu, bouchne kladívkem a povídá:
„Než začne přelíčení, musím vám oznámit jednu věc. Obhájce
mi zaplatil 300 000, abych rozhodl v jeho prospěch. Žalující
strana mi zaplatila 200 000, abych rozhodl v její prospěch.
Abych učinil proces spravedlivým, vracím obhajobě 100 000.“
23) Proč je v Kalifornii tolik advokátů a v New Jersey tolik
skladů toxických odpadů?
New Jersey si vybíralo první.
24) Advokát zaparkoval nový Mercedes, když vtom okolo
projede kamion a utrhne jeho skvělému auťáku dveře.
Advokát křičí na řidiče: „Ty gaunere, zničil jsi mi nové auto!“
Řidič mu odpoví: „Vy advokáti jste takoví materialisti! Ani
jste si nevšiml, že nemáte levou ruku!“
Advokát pohlédne konsternovaně na svoje neexistující levé
zápěstí a zaúpí: „Bože, kde mám svoje Rolexky!?“
25) Co má společného advokát a ropucha?
Oba mají velkou hlavu, která je tvořena z větší části ústy.
26) Bylo nutno stáhnout z oběhu novou sérii známek
s portréty význačných advokátů. Lidé totiž nevěděli, na kterou
stranu mají plivat.
27) Chlápek je před soudem obviněn z krádeží. Jeho advokát
zahajuje obhajobu:
„Proti obvinění může můj klient doložit několik účtenek.

Zaprvé k high-speed modemu...“
„Co to je?“ ptá se soudce.
„To je zařízení, které umožňuje komunikaci mezi počítači
na dlouhé vzdálenosti.“
„Ty dnešní moderní technologie jsou ohromující,“ odvětí
soudce.
„Za druhé, Vaše Ctihodnosti, má můj klient účtenku
na 52xSpeed CD-ROM.“
„52x co???“ nestačí se soudce divit.
„Vaše Ctihodnosti, to je zařízení, které umožní na malou
kulatou placku uložit milióny informací.“
„To jsou věci, co si dneska technika vymýšlí,“ komentuje
soudce.
„Za třetí může můj klient doložit účtenku na super deluxe
nafukovací pannu, ať už to je cokoliv.“
„Super deluxe, to je ta s pravými vlasy,“ doplní soudce.
28) Přijde jednou student práv ke státním zkouškám, posadí se
a examinátor mu dá otázku: „Tak mi třeba vysvětlete, co je to
podvod.“ „Podvod je, když mě teď necháte propadnout.“
Examinátor vyletí: „Cože!?“ „No podvod je přeci, když
zneužijete nevědomosti druhého k tomu, abyste ho poškodil.“
„Z vás bude vynikající advokát,“ odvětí profesor, „ a přejete si
teď za jedna anebo tu známku rozpůlíme na dvě dvojky z procesu i z hmoty?“
29) Advokáti se vůbec nemusí obávat hrozící automatizace.
Nikdo vám přece dnes nebude stavět robota, který by nic
nedělal.
30) Neschopný advokát může zdržet případ několik let.
Schopný advokát může zdržet případ i déle.

31) Stojí jeden lupič před vykrádaným rodinným domem a
hlídá. Konečně se zevnitř objeví jeho komplic. Tak se ho ptá:
„Máš něco?“
„Sakra, ten chlap, co tady bydlí, je advokát.“
„A o co všechno jsme už přišli?"
32) Proč advokáti neumí obsluhovat video?
Protože návod je napsaný jasně a srozumitelně.
33) Jaký je rozdíl mezi dobrým advokátem a vynikajícím
advokátem?
Dobrý advokát zná paragrafy a vynikající advokát zná soudce.
34) Jak poznáte, že advokát lže?
Pohybuje rty.
35) Výběr kosmonautů:
NASA dělala výběr dobrovolníků pro cestu na Mars.
Potřebovali jen jednoho muže, ale bylo jasné, že se nebude
moci vrátit na zemi. Ptali se prvního, inženýra, kolik chce
za odměnu:
„Chci milión dolarů, který hodlám věnovat MIT na podporu
nových výzkumných programů.“
Druhý kandidát, doktor, požadoval dva milióny - jeden
pro svoji rodinu a druhý na podporu lékařských výzkumů.
Poslední kandidát byl advokát. Když se ho zeptali na peníze,
naklonil se k dotazujícímu a pošeptal mu:
„Chci tři milióny.“
„Proč chcete o tolik více než ostatní?“
„Když mi dáte tři milióny, tak si jeden nechám pro sebe, jeden
dám vám a na Mars pošleme inženýra.“
36) Dilema řidiče

Kdybyste jeli po pouštní silnici a na jedné straně by stál
Saddám Hussajn a na druhé straně advokát, koho trefíte
prvního?
Hussajna. Nejdříve práce, potom zábava.
37) O tygrech
Dva tygři jdou za sebou po pěšině v džungli. Ten zadní se
najednou ztratí. Chvilku na to cítí ten první něco teplého, jak
se ho dotkne na zadku. Říká si, co že to jen mohlo být, ale
nechce kvůli tomu vyvolávat nějaké hádky. Za chvíli to ucítí
ještě jednou zřetelně, tak už se zeptá toho druhého:
„Hele, zdálo se mi to, nebo jsi mi teď dvakrát olíznul prdel?“
„Promiň, moc se omlouvám, ale sežral jsem před chvilkou
jednoho advokáta a chtěl jsem se nějak zbavit té pachuti
v ústech.“
38) Odvolání
Den po vynesení rozsudku jde obhájce za soudcem a požaduje
znovuotevření případu:
„Mám nová fakta, která výrazně ovlivní obhajobu mého
klienta.“
„Prosím vás, jaká nová svědectví můžete mít?“
„Můj klient, jak jsem právě zjistil, má ještě 200 000.“
39) Válečné přirovnání
Proč jsou advokáti jako jaderné zbraně?
Když má jedna strana jednoho, druhá si musí taky jednoho
sehnat. Když ho jednou vypustíte, tak jej těžko můžete
odvolat. A když přistane, všechno navždy zlikviduje.
40) Únosci se zmocnili charterového letu právnické
konference. Když činili prohlášení pro novináře, řekli: „Dokud
nebudou splněny naše požadavky, každou hodinu propustíme

jednoho advokáta!“
41) Dva partneři v advokátní firmě byli spolu na obědě, když
najednou se jeden zvedne a povídá: „Musím se vrátit do
kanceláře, zapomněl jsem zamknout sejf!“ – „A čeho se bojíš?
Jsme přece oba tady!“
42) Soudce se obrací k advokátovi: „A teď zapomeňte na své
povolání a mluvte jen pravdu a nic jiného!“
Následuje dlouhé ticho....
43) Jak se říká 100 advokátům na dně moře? Dobrý začátek.
44) Přijímací pohovor čerstvého absolventa práv v prestižní
advokátní kancelář: „Co uděláte, když vám někdo položí
otázku, na kterou nebudete umět odpovědět?“
„Vezmu si dva tisíce zálohy a řeknu, ať mi zatelefonuje zítra.“
„Výborně, jste přijat!“
45) Cestou na svatební obřad dojde k autonehodě a oba
snoubenci na místě zahynou. Jdou spolu do nebe. Čekají
na příjmu na Svatého Petra. Když přijde, hned se ho ptají,
jestli je možné v nebi uzavřít manželství. Svatý Petr říká: „No,
je to poprvé, co se na tohle někdo ptá. Musím to jít zjistit.“
Pár sedí v přijímací místnosti už pár měsíců a oba už ztrácejí
trpělivost, když se Svatý Petr znovu objeví s odpovědí: „Je to
dobré, v nebi můžete být oddáni“. Nato se mladík ptá: „Jen
pro případ, že by nám to neklapalo... Bylo by možné se v nebi
i rozvést?“ „To si snad děláte legraci. Tři měsíce jsem tady
hledal kněze. Dovedete si představit, jak dlouho bych hledal
advokáta?“
46) Žena přišla ke svému gynekologovi a svěřuje se mu, že

její manžel si našel zálibu v análním sexu, a ona si není jistá,
jestli je to dobrý nápad. Lékař se ptá: „A líbí se vám to?“ „Ale
jo, je to zvláštně jiné, ale příjemné.“ „No vidíte. Pokud vás to
nebolí, tak není žádný důvod se análnímu sexu vyhýbat, pokud
si dáte pozor, abyste neotěhotněla.“ „Počkejte, ono se dá i při
análním styku otěhotnět?“ „No jistě, jak myslíte, že se rodí
advokáti?“
47) Národní Institut Zdraví oznámil, že přestane používat
krysy k léčebným pokusům a místo nich začne používat
advokáty. Uvádí tři hlavní důvody:
1. V zemi je nyní více advokátů než krys.
2. Výzkumní pracovníci si nevytváří k advokátům během
pokusů tak silné citové vazby, jaké si vytvářeli ke krysám.
3. Jsou věci, které, ať se snažíte sebevíce, krysy neudělají.
48) Jeden chlap šel za svoje hříchy do pekla. Když ho vedli
na jeho místo věčného utrpení, zahlédl tuhle advokáta, jak
vášnivě obcuje s nádhernou ženskou. Chlap si tak pro sebe
mrmlá:
„Teda, já se na to vykašlu. Já se budu nadosmrti vařit v kotli a
tady nějakej blbej advokát si bude věčně užívat s takovou
babou!“
Pekelník, který ho odvádí, ho rýpne vidlemi a říká:
„Sklapni, nemáš co kecat do toho, jakej trest ta ženská
dostala!“
49) „Slyšel jsem, že jste vynikající advokát. Zodpověděl byste
mi dvě otázky za tři sta euro?“
„Jistě, a jak zní druhá otázka?“
50) Jaký je rozdíl mezi tím, když automobilista přejede
skunka, nebo advokáta?

Před skunkem bývá brzdná dráha.
51) Jaký je rozdíl mezi klíštětem a advokátem?
Klíště se pustí, když umřete!
52) Jste v jedné místnosti se lvem, krajtou a advokátem, máte
pušku se dvěma náboji, koho střelíte?
Advokáta dvakrát, pro jistotu.
53) Jak poznáte, že je obžalovaný opravdu vinný?
Zastupuje ho nejlepší advokát.
54) Jednou přišli za jedním soudcem, aby také přispěl deseti
dolary na pohřeb místního advokáta. Soudce vytáhl stovku a
povídá: „Tu máte, pohřběte jich deset.“
55) Povídají si dvě přítelkyně:
„Tak Johnsonovi se prý rozvedli?“
„Ano. On dostal auto, ona děti a advokáti všechno ostatní.“
56) Pan Wilson byl předsedou místní charity, která ještě nikdy
neobdržela dar od nejbohatšího advokáta ve městě. Pan
Wilson se pokusil obměkčit advokáta po telefonu:
„Pane doktore, podle našich informací jste jen minulý rok
dosáhl zisku 600 000 dolarů, a přesto jste nevěnoval ani cent
na charitativní činnost.“
Advokát odpovídá: „Víte vy člověče, že moje matka umírá
na těžkou nemoc, a účty za nemocniční péči několikrát
převyšují její roční příjmy? Víte, že můj bratr, válečný
veterán, je na vozíčku a slepý? Víte, že moje sestra přišla
při nehodě o manžela a zůstala sama se třemi dětmi?“
„Ne, to jsem opravdu nevěděl.“
„No vidíte. A když nikomu z nich žádné peníze nedávám, proč

bych proboha měl dávat vám?“
57) V jednom malém městě povolal advokát k soudu jako
svědka jednu starou paní. Když složila přísahu, ptá se jí:
"Paní Černá, znáte mne?"
"Ale ano, samozřejmě. Znám vás od plenek. A abych pravdu
řekla, jste pro mne velikým zklamáním. Lžete, jste nevěrný
své ženě, manipulujete lidmi, pomlouváte je. Myslíte si, že jste
velké zvíře, a přitom jste tak hloupý, že vám nedojde, že z vás
nikdy nebude nic než mizerný maloměstský advokát."
Obhájce vytřeštil oči. Když se vzpamatoval z prvního šoku,
rychle se ptá:
„Paní Černá, znáte advokáta protistrany?“
„Ano, znám pana Vorlíčka ještě z doby, kdy neuměl chodit.
Občas jsem ho jeho rodičům hlídala. A i v něm jsem se
zklamala. Je to lenoch, udavač a piják. Nedokáže s nikým
slušně vycházet a jeho právnické znalosti jsou tak mizerné,
že bez uplácení ještě nikdy nic nedokázal.“
V tu chvíli soudce zabušil kladívkem a vyžádal si ticho
v soudní síni. Zavolal si oba advokáty k sobě a povídá jim tiše:
„Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní, jestli zná mě, dám
vás okamžitě zavřít pro pohrdání soudem!“
58) Proč zákon zakazuje pohlavní styk mezi advokáty a jejich
klienty?
Aby zabránil tomu, aby klientům nebyla v podstatě tatáž
služba účtována dvakrát.
59) Jaký je rozdíl mezi advokátkou a buldokem?
Rtěnka. Buldok rtěnku nepoužívá.
(K čemuž moji klienti vymysleli dodatek: a jaký je rozdíl mezi
Samkovou a buldokem? Žádný. Samková taky rtěnku
nepoužívá.)

60) „Zaplatil jsem si toho nejlepšího advokáta a oni ho zatím
zavřeli,” stěžuje si známému zámožný podnikatel. „Že byl
nejlepší, to mu však nikdo nemůže upřít. Vyhrabal na mého
žalobce tolik špíny, že se sám pošpinil!”
61) Minulou zimu byla stráááášná zima. Víte, podle čeho se to
poznalo?? Viděl jsem advokáta s rukama v jeho VLASTNÍCH
kapsách!
62) Mikuláš, víla, čestný advokát a policista sedí u stolu,
na němž leží stodolarová bankovka. Náhle zhasne světlo.
Když se světlo opět rozsvítí, bankovka je pryč. Kdo ji vzal?
Musel to být policista, protože ti další tři jsou pohádkové
bytosti.
63) Jeden řidič náklaďáku má ve zvyku přejet každého
advokáta, kterého uvidí jít po kraji cesty. Jednoho dne uvidí
kněze, kterému se porouchalo auto a potřebuje svézt.
Rozhodne se, že udělá dobrý skutek a zastaví mu. Ptá se
kněze, "Otče, kam máte namířeno?" Kněz odpoví: "Potřebuji
se dostat jen asi o pět mil dál do kostela." "Samozřejmě, Otče!
S radostí Vás svezu, jen si nastupte." Brzo po tom, co se dají
do pohybu, uvidí řidič jít po krajnici advokáta. Okamžitě si to
na něj namíří. V poslední chvíli si ale uvědomí, že vedle něj
sedí kněz a tak se zase rychle vrátí zpět na silnici a jen
o vlásek advokáta mine. Přesto, že si byl jist, že advokáta
nezasáhl, uslyší hlasitý úder. Obrátí se ke knězi a ptá se, co se
stalo. „Když bylo jasné, že ho minete, tak jsem otevřel dveře a
dostal jsem ho.“
64) Muž kráčel po pláži a uviděl krásnou láhev vyplavenou
z moře. Zvedl ji a otevřel. Se syčením se z ní vyvalil duch a
děkoval mu za svou záchranu. Nabídl mu splnění tří přání.

Háček byl v tom, že každý advokát na světě dostane totéž,
co si ten muž bude přát a ještě k tomu jednou tolik. Muž si
nejprve přál 10 miliónů dolarů. Duch mu dal číslo účtu
ve švýcarské bance a ujistil ho, že je v něm legálně uloženo
10 miliónů dolarů. „Ale pamatuj,“ říká duch, „že každý
advokát na světě právě dostal 20 miliónů dolarů.“ „To je
v pořádku,“ řekl muž, „a moje druhé přání je mít nové červené
Ferrari.“ „Splněno!“ říká duch. „Ale každý advokát na světě
právě dostal dvě.“ Po chvilce přemýšlení oznámil muž své
třetí přání: „Chci darovat jednu ze svých ledvin
k transplantaci.“
65) Zkušený advokát poučuje mladého kolegu:
„U soudu mluvte co nejdéle. Čím déle budete mluvit, tím déle
bude váš klient na svobodě.“
66) Profesor smluvního práva se při hodině zeptal jednoho
z lepších studentů: „Kdybys chtěl někomu dát pomeranč, jak
bys to provedl?“ Student odpověděl: „Tady máš pomeranč.“
Profesor byl nepříčetný: „Ne! Ne! Ne! Přemýšlej jako
advokát!“ Student pak odvětil: „Tak dobrá, řekl bych: Tímto
dávám a doručuji vám, jako celku i samojedinému, svůj statek
a zájem, práva, nároky, osvědčení, záruky a výhody
z dotyčného vyplývající, tento zde pomeranč, jakož i veškerou
šťávu, dužinu a semena v tomto obsažená a též i veškerá práva
i výhody s ním spojené, s plnou mocí ke skousnutí, řezu
i zmrazení a jiným úpravám k pojedení téhož, s tímto souvisící
právo darování dotyčného plodu s i bez dužiny, šťávy a semen,
pokud se tímto neocitne v rozporu s předešlými či současnými
platnými normami, smlouvami subjekty uzavřenými či jinak
závažnými bez výjimky, avšak zároveň z tohoto darování
nevyplývá žádná odpovědnost za škody, újmy, následné škody
a závazky, s tímto darováním spojené. “

67) Dva advokáti se procházeli a diskutovali o případu.
„Podívej“, povídá jeden, „buďme k sobě upřímní.“ „Tak jo,
ale ty začni,“ odpovídá ten druhý.
68) Otázka: Jaký je rozdíl mezi advokáty a bobry?
Odpověď: Žádný, oba vyhledávají průchodná místa a
přehrazují je.
69) Advokát JUDr. Divný kupoval náhrobní kámen. Když si
vybral, kameník se ho zeptal, jaký nápis by tam chtěl vytesat.
„Zde odpočívá čestný muž, advokát JUDr. Divný,“ odpověděl
JUDr. Divný. Kameník však spěchal domů, nechtělo se mu
tesat tak dlouhý nápis, a tak na to povídá: „A nestačilo by
Vám: ,ZDE ODPOČÍVÁ ČESTNÝ ADVOKÁT'?“ „To ale lidi
nebudou vědět, kdo to je,“ protestoval advokát. „Určitě
budou,“ kameník na to. „Přečtou si to a hned si řeknou: to je
divný!“
70) Ztratí se dva muži v balónu. Když se přiblíží k zemi, uvidí
pána, jak sedí na lavičce a čte si noviny. Volají: “Haló, pane,
můžete nám prosím říct, kde jsme?” A on říká: “Ale jistě, jste
v balónu.” Hned nato vítr zase zafouká a odnese je i s balónem
pryč. “To byl určitě advokát,” povídá jeden z mužů druhému,
“jeho odpověď byla sice přesná, ale úplně k ničemu.”
71) Dva advokáti se potkali na obědě a jeden vypráví
druhému:
„Víš, co se stalo? Bůh seslal anděla na zem, aby sepsal seznam
nepoctivých advokátů. Ten se za půl roku vrátil úplně zničený
a řekl Pánu Bohu, že na to nestačí, ale určitě by za víkend
zvládl udělat seznam poctivých advokátů. Skutečně za pár dní
ten seznam dodal a Bůh se rozhodl, že by měl všem těm

na seznamu poslat blahopřejný dopis. Nevíš, co tam napsal?“
„Ne, nevím.“
„Aha... takže ty jsi ho taky nedostal...“
72) Jak byl vynalezen měděný drát?
Dva advokáti se hádali o jednu penny.
73) Bůh se svatým Petrem se dívají z obláčku na studenty
českých VŠ v průběhu semestru a vidí - ekonomové chlastají,
medikové chlastají, právníci taky. Dva týdny před
zkouškovým medici zasedají ke knížkám, právníci a
ekonomové chlastají… den před zkouškami - medikové to umí
už i pozpátku, ekonomové zasedají ke knížkám a právníci se
modlí. Bůh se na to tak dívá a říká - právníci se modlí? Tak
jim to teda dáme… vždyť stejně z nich budou jen advokáti...
74) Ptá se u soudu poškozeného zlodějův obhájce: "A jste si
opravdu jist, že vám auto ukradl můj klient?"
"Po vaší obhajovací řeči začínám pochybovat, zda jsem auto
vůbec měl!"
75) Lékař potkal o prázdninách na Riviéře starého přítele,
advokáta a hned se ptal, kde na takovou dovolenou vzal.
Advokát odpověděl: „Pamatuješ se na ten mizerný dům, který
jsem koupil? Tak ten vyhořel a já si užívám peněz
vyplacených pojišťovnou. A co ty?“
Lékař vysvětluje: „Pamatuješ se na ten mizerný dům, co jsem
měl u Mississippi? Tak ten vzala při záplavě voda a já si
užívám peněz vyplacených pojišťovnou.“
Advokát se zatvářil úplně zmateně: „No,“ povídá, „a jak jsi
prosím tě udělal tu záplavu?“
76) Doktor sdělil pacientce, že výsledky vyšetření indikují, že

trpí vážnou chorobou a zbývá jí jen asi 6 měsíců života.
„Neexistuje nic, co bych mohla udělat?“ naříká pacientka.
„Vdejte se za advokáta,“ odpovídá lékař, „bude to nejdelších
šest měsíců vašeho života.“
77) Otázka: „Jaký je rozdíl mezi advokáty a počítači?“
Odpověď: „I když se obojí po sametové revoluci strašně
rozmohlo, advokáti, na rozdíl od počítačů, nejsou po každých
18 měsících dvakrát chytřejší a o polovinu lacinější.“
78) Advokát volá mobilním telefonem zámečníka: „Zamknul
jsem si klíče ve svém sporťáku!“, sděluje nešťastně.
„Nebojte se, do půl hodiny jsem u vás,“ odpovídá zámečník.
„Prosím vás, nešlo by to trochu rychleji?“, naléhá advokát.
„Mám staženou střechu a zrovna začíná pršet.“
79) V jedné firmě uspořádali softballové utkání mezi dvěma
odděleními - marketingem a informatikou. Počítačoví experti
chlápky z marketingu jasně vyklepli. Následující informace,
připíchnutá na podnikové nástěnce, jasně ukazuje, na čí straně
stáli legal:
„Oddělení marketingu s potěšením oznamuje, že letošní
softballovou sezónu zakončilo na pěkném druhém místě, když
prohrálo jen jedno jediné utkání. Oddělení informatiky se
naproti tomu sezóna příliš nevyvedla, když dokázali zvítězit
pouze v jediném zápase.“
80) Jednou takhle hopsá slepý zajíček po pěšince, když
zakopne o tlustého hada.
„Och, promiňte, nechtěl jsem na vás šlápnout, ale víte, jsem
slepý.“
„Nic se nestalo,“ povídá had, „víte, byla to vlastně moje
chyba. Nechtěl jsem se vám připlést pod nohy, ale víte, já jsem

taky slepý a neviděl jsem vás přicházet. Co vy jste vlastně
za zvíře?“
„Víte, já vlastně nevím, jsem slepý a v životě jsem se neviděl.
Ale možná, že vy byste mne mohl prozkoumat a zjistit něco.“
Tak had zajíčka ohmatal a povídá:
„Jste měkký, hebký, dlouhé jemné uši, krátký ocásek,
roztomilý čumáček, vy prostě musíte být malý zajíček.“
Zajíček radostí začal tancovat a při tom se zeptal, co je on
za zvíře.
„Já vlastně taky nevím, nikdy jsem se neviděl, nemohl byste
mě také prozkoumat a říct mi, co jsem za zvíře?“
Zajíček souhlasí a pak povídá:
„Jste tvrdý, studený, slizký a nemáte koule - vy musíte být
advokát!“
81) Tři chirurgové se bavili o oblíbených typech pacientů.
Jeden povídá:
„Já mám nejraději umělce. Takového když otevřete, tak je
uvnitř celý krásně barevný.“
„To já mám radši strojaře. Ti mají uvnitř všechno srovnané a
očíslované.“
„Nesmysl,“ říká třetí, „nejlíp se dělá s advokáty. Mají jen dvě
části: prdel a hubu, a ty jsou zaměnitelné.“
82) Dva advokáti se vydali na dovolenou do africké buše.
Jednou si dali odpočinek pod velkým stromem. Byli probuzeni
zařváním velkého lva, který si je se zjevným zájmem
prohlížel. Bylo jasné, že k puškám v autě nemají šanci to
stihnout. Jeden z nich se najednou začal zouvat.
Druhý se ptá proč, a první odpovídá:
„No, bez bot dokážu běžet rychleji.“
„Není to jedno? Ať budeš jak chceš rychlý, nikdy neutečeš
lvovi.“

„Nemusím být rychlejší než lev. Stačí být rychlejší než ty.“
83) Mladý advokát se účastní pohřbu. Jeden truchlící dorazil
později a ptá se ho: „Jak jsou daleko?“ Advokát odpovídá:
„Právě zahajuje obhajoba.“
84) Jaký je rozdíl mezi advokátem a cibulí? Když se krájí
cibule, člověk brečí.
85) Kolik advokátů je třeba na výměnu žárovky?
Třiapadesát:
8 se dohaduje,
1 žádá o odročení,
1 vznáší námitku,
1 se tváří vážně,
2 zkoumají precedenty,
1 diktuje dopis,
1 klade podmínky,
5 vyplňuje časovky,
1 dosvědčuje,
1 předkládá otázky,
2 urovnávají,
1 nařídí sekretářce vyměnit žárovku a dalších 28 předloží účty
za odborné služby.
86) Účast těch učených gentlemanů práva, kteří dokáží
z černého udělat bílé a z bílého černé, je u soudu zakázána.
Dodnes účinná vyhláška z roku 1864, stát Andorra.
87) Sedlák mezi dvěma advokáty je jako ryba mezi dvěma
kočkami. (španělské přísloví)
88) Pokud si myslíte, že dokážete myslet na věc nerozlučně

spojenou s něčím jiným bez toho, abyste musel myslet na tu
věc, s níž je věc spojená, potom máte mozek advokáta.
89) Jeden známý advokát byl po prvním stání u soudu osloven
svým klientem:
„Musíme najmout dalšího advokáta.“
„Proč? Nejste spokojen s tím, jak ten případ vedu?“
„Ale jo, na jednoho člověka si vedete dobře, ale jak jste si
všiml, protistrana má dva advokáty. A když jeden z nich
mluví, druhý přemýšlí. Ale když mluvíte vy, kdo přemýšlí?“
90) Přišel takhle chlápek do obchodu se vším možným.
Zaujala ho krásně zpracovaná mosazná krysa, opravdu
umělecké dílo. Zeptal se prodavače a dohodli se na ceně.
Prodavač jej upozorňuje: „Pane, nebereme žádné reklamace.
Jak si to jednou odnesete, je to vaše a nevezmu si to zpátky za
žádných okolností.“ Chlápek souhlasí, zaplatí a nese si krysu
domů. O pár bloků dál si najednou všimne, že za ním po ulici
cupitá živá krysa. A najednou další, a další, za chvilku jsou
jich stovky, všechny jej trpělivě a klidně sledují. Brzy je celá
ulice zaplavena krysami. Chlap zpanikaří a rozběhne se, krysy
za ním. Bylo jich už nepočítaně.
Chlapovi došlo, že jdou po té sošce. Doběhl tedy k řece a šup
sošku do vody. A celé to procesí krys se nahrnulo do řeky
za soškou a utopilo se. Chlápek se otočil a došel zpátky
do krámu. Hned jak vešel, prodavač na něj: „Pane, říkal jsem
vám, že reklamace neberu!“ – „To je v pořádku. Já se chci jen
zeptat, jestli byste náhodou neměl mosaznou sošku advokáta.“
91) Jeden barman si byl tak jist, že je široko daleko nejsilnější,
že lákal k návštěvě podniku sázkou. Vezme do jedné ruky
citrón a vyždímá z něj všechnu šťávu. A když někdo z toho, co
z citrónu zbude, vymáčkne ještě jednu kapičku šťávy, vyhraje
sto liber. A přicházeli zápasníci, přicházeli vzpěrači, arm-

wrestleři, karatisté a různí anabolikoví nafoukanci a nadutci. A
nikdo ani kapičku. Až jednou přišel takový svraštělec,
brejličky na nose, aktovku v podpaždíčku, třtina větrem se
klátící. Dal si panáka, a jak mu opadla mlha z brýlí, rozhlédl
se po baru, uviděl nápis - a že jde do té sázky. Štamgasti
dostali záchvat smíchu, vyhodili kopyta do luftu, spadli
ze stoliček a zůstali tak. Pro barmana je ovšem zákazník jako
zákazník - a tak si plácli, barman vyždímal citrón a podal ho
tomu skřečkovi. Štamgasti přece jenom zpozorněli - a nevěřili
svým očím. Z té malé pěstičky vytekla jedna kapička, dvě nebyla to náhoda! Šest kapek šťávy vymačkal ten zagroškudla
ještě z citrónu. Barman mu vyplatil sto liber a s respektem se
zeptal: "Uznávám, že nevypadáte ... ale co tedy děláte?
Dřevorubec? Artista? Nebo co?" Mužíček trochu zrozpačitěl:
"Nic z toho. Já jsem jen advokát…"
92) Takhle odpoledne jede jeden významný advokát svou
limuzínou domů a vidí při cestě dva muže, jak jedí trávu.
Přikáže řidiči, aby zastavil, a zjišťuje, co se děje. Zeptá se
jednoho z mužů, proč tu trávu jí.
„Nemáme peníze na jídlo,“ odpoví mu chudák, „tak musíme
jíst trávu.“
„Dobrá,“ odpoví advokát, „můžete jet se mnou do mého
domu, nakrmím vás.“
„Ale pane, já mám s sebou ženu a dvě děti a ty mají také
hlad!“
Nakonec advokát odváží ve své limuzíně oba muže a tucet
jejich příbuzných. Během cesty se jeden z mužů otočí
na advokáta: „Pane, vy jste tak laskav, že jste nás všechny vzal
s sebou, takových mužů by se našlo málo.“ „Ale kdepak, jsem
přesvědčen, že to by pro vás udělal každý advokát,“ odvětil
majitel limuzíny povzneseně, „podívejte se, již jsme na místě:
Víte, můj domov se mi skutečně líbí - ale vidíte to? Ta tráva

od minulého sekání už zase vyrostla alespoň deset
centimetrů!“
93) Starý Kohn vdá dceru a místo věna přepustí zeti případ
starýho Roubíčka. Za pár týdnů napochoduje zeť do kanceláře
a jen se dme pýchou: „Podívejte, tchán, tak toho Roubíčka
jsem vyřešil – je to uzavřeno!“ Kohn na něj nevěřícně zírá a
jen vztáhne ruce k nebi: „Vidíš to, náš velký Hospodine? Ještě
třicet let mohl být ten hlupák z Roubíčkova případu živ a teď
se sám o živobytí připravil. Už jsem se radoval, že jsem se
zbavil dcery a teď mám na krku k živení dalšího nekňubu!“
94) Porota je skupina lidí vybraných proto, aby rozhodli, kdo
si najal lepšího advokáta.
95) Přijde advokát k vězni, kterého se už dlouhé roky snaží
dostat z cely smrti, a povídá mu: „Tak mám pro vás sice jednu
špatnou, ale hlavně jednu dobrou zprávu!“ „Zase jsme to
projeli, že jo?“ opáčí rezignovaně vězeň.
„No, to sice ano,“ usmívá se advokát, „ale to je právě ta špatná
zpráva. Zato ta dobrá je, že za necelých pět minut konečně
nastupuju dovolenou!“
96) Potkají se dva advokáti.
„Zdravím, nestudovali jsme spolu v Plzni?“
„To těžko, já odtud mám akorát titul.“
97) V soudním procesu provádí vrahův obhájce křížový
výslech patologa:
„Než jste podepsal úmrtní list, zkontroloval jste u údajně
mrtvého puls?“
„Ne.“
„Poslechl jste si, zda mu tluče srdce?“

„Ne.“
„Provedl jste zkoušku dechu?“
„Ne.“
„Takže, když jste podepsal úmrtní list, nebyl jste si jistý, zda
je ten člověk mrtvý, že?“
„No, řeknu to takhle: Mozek toho chlapa jsem měl v piksle
na stole. Ale je možné, že běhá někde venku a věnuje se
advokacii.“
98) Chlápek takhle přijde na poštu a všimne si, že u jedné
přepážky stojí proplešatělý padesátník a má před sebou
hromadu růžových obálek polepených srdíčky. Na každou
stříkne z lahvičky parfém a dá ji na vedlejší hromadu. Chlápek
vyvalí oči a ptá se ho, co to dělá.
Padesátník odpovídá:
„Rozesílám tisíc valentýnek podepsaných 'Hádej kdo!'“
„Ale proč to děláte?“
„Jsem advokát se specializací na rozvody.“
99) Zkušený advokát prohraje obhajobu obžalovaného
z loupeže. Jeho klient se k němu otočí a říká:
„A co teď bude dál?“
„No, co by? Ty půjdeš teď do vězení, a já jdu na oběd.“
100) Co jsou tři nejčastější otázky advokáta?
1. Kolik máte peněz?
2. Kde můžete sehnat více?
3. Máte něco, co by se dalo prodat?
101) Jednoho dne v advokátní firmě:
„Poslyš, ty dneska opravdu vypadáš zle.“
„Jo, probudil jsem se se šílenou bolestí hlavy a ať dělám, co
dělám, nemůžu se jí zbavit.“

„Víš, co dělám já, když mě takhle bolí hlava? Na pár hodin
zmizím z práce, sjedu domů a několik hodin se miluju se svojí
ženou. Vždycky to pomůže.“
Potkali se později odpoledne:
„Víš, že vypadáš daleko líp, než ráno?“
„Jo, poradil jsi mi bezvadně. A musím říct, že máš vkusně
zařízený barák.“
102) Jedou takhle tři advokáti a tři státní zástupci
na konferenci o problémech trestního práva. Setkají se
na nádraží u kasy a advokáti se diví, že si státní zástupci
koupili dohromady jen jeden lístek a ptají se, jak to? Jeden
státní zástupce odpoví:
„No, je to celkem jednoduché - pořádně sledujte.“
Dojdou na nástupiště, nastoupí do vlaku, obsadí kupé a jen co
se vlak rozjede, všichni tři státní zástupci se zvednou a jdou
na záchod. Všichni se nacpou dovnitř. Za chvíli jde průvodčí a
kontroluje jízdenky. Když míjí záchod, zaklepe na dveře a
žádá o jízdenku. Pootevřou se dveře, vysune se ruka s
jízdenkou, průvodčí ji cvakne a jde dál. Státní zástupci se pak
v pohodě usadí v kupé. Advokátům se ta finta tak zalíbila, že
když konference skončila, rozhodli se, že to také zkusí. Avšak
k jejich údivu si tentokrát státní zástupci nekoupili vůbec
žádný lístek. Tak se jeden ptá:
„Teda, že jste dokázali jet na jeden, to chápu, ale jak to chcete
dokázat bez lístku?“
„Tak se pořádně koukejte.“
Všichni nastoupí do vlaku, prokurátoři se nacpou na jeden
záchodek a advokáti na druhý na druhém konci vagónu. Pár
minut po odjezdu vlaku se jeden státní zástupce vysouká
z narvané místnůstky, přejde chodbičkou vagón, zaklepe
na druhý záchodek a povídá:
„Jízdenku, prosím!“

103) Advokát: „Takže datum početí vašeho dítěte bylo
8. srpna?“
Svědkyně: „Ano.“
Advokát: „A můžete nám popsat, co jste v tu dobu dělala?“
Svědkyně: „Eh?“
104) Když osoba napomáhá zločinci porušovat zákony, než je
zločinec zatčen, nazveme ji komplicem. Když osoba
napomáhá zločinci porušovat zákony po zatčení, nazveme ji
advokátem.
105) Tak si Milane představ, že jsem včera rozbil zrcadlo, no
víš, co to znamená, že budu mít sedm let neštěstí. Jenže mám
dobrýho advokáta a ten si myslí, že by to mohl zajistit tak
na pět.
106) Otec advokát: „Petře, když se tě maminka zeptá, kolik
jsem vypil, řekni...“
„Lhát nebudu,“ odmítá syn, „ale na základě našich
příbuzenských vztahů můžu odmítnout výpověď.“
107) Obžalovaný k soudci:
"Prosím o odročení procesu, protože můj obhájce se
nedostavil!"
"Prosím vás, chytili vás s rukou v cizí kapse - co by tady ještě
mohl říkat obhájce?"
"To by mě právě taky zajímalo!"
108) Otec zajde za advokátem a slíbí mu sto tisíc, když to
pro syna uhraje na dva roky. Když mu peníze předává, ptá se:
"A není to málo?"
"Skoro je, bylo to hrozně těžké, oni ho totiž chtěli osvobodit!"

109) Advokát informuje klienta, který má svědčit na svoji
obhajobu:
"Musíte přísahat, že řeknete pravdu a nic než pravdu.
Rozumíte mi?"
"Ano."
"Víte, co se stane, když neřeknete pravdu?"
"Mám pocit, že to vyhrajeme."
110) Stojí mladík na stopu kousek od právnické fakulty.
Zastaví takhle auto a řidič se ptá, jestli je právník. Mladík, že
není, a řidič odjede. Druhé auto, zase dotaz, jestli je právník,
mladík zas, že ne, a řidič zas odjede. Zastaví třetí auto, sedí
v něm pěkná, macatá blondýna, a ptá se, jestli je právník. On
odpoví, že jo, a ona, ať si nastoupí. Tak teda jedou, a mladík
po té ženské chvíli mlsně kouká a pak říká:
"Jsem právník sotva pár minut, a už přemýšlím, jak někoho
ojebat. Jestli já bych se neměl dát na advokacii...."
111) Baví se spolu ve vazbě dva vězni: Víš, to, že mě moji
kumpáni nechali ve štychu, to je fakt blbý. No narafičená
falešná výpověď, to je fakt průšvih. Ale smlouva o mém
právním zastupování, co mám uzavřenou se svým advokátem,
to je opravdu zločin proti lidskosti.
P. S.
Víte, jak se pozná, že nejste advokát?
Chápete, proč doporučená prodejní cena této sbírky vtipů o
advokátech je 66,- Kč.
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