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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY  

č. 6/1998 Věstníku 

ze dne 8. prosince 1998, 

kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů 

a jiných zaměstnanců advokáta, 

ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2002 Věstníku, usnesení 

představenstva České advokátní komory č. 3/2004 Věstníku, usnesení představenstva České 

advokátní komory č. 1/2009 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory  

č. 4/2018 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2020 Věstníku a 

ve znění redakčního sdělení o opravě tiskových chyb, oznámeného v částce 1/1999 Věstníku  

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 

85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon“) takto: 

ČÁST I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

Advokát je oprávněn ustanovit podle § 26 odst. 2 zákona advokátního koncipienta nebo 

jiného svého zaměstnance svým zástupcem pro jednotlivé úkony právní pomoci za podmínek 

stanovených tímto usnesením. 

Čl. 2 

(1) Advokát může ustanovit advokátního koncipienta nebo jiného svého zaměstnance 

svým zástupcem jen pro provedení takových úkonů právní pomoci, u nichž lze vzhledem k jeho 

znalostem, osobním vlastnostem a dosavadní praxi, jakož i vzhledem k povaze věci 

předpokládat, že je advokátní koncipient nebo jiný zaměstnanec advokáta provede s potřebnou 

odbornou péčí a v souladu s právy a povinnostmi, které pro advokáta vyplývají ze zákona a ze 

stavovských předpisů. 

(2) Advokát je povinen udělit advokátnímu koncipientovi nebo jinému svému zaměstnanci 

před ustanovením podle odstavce 1 náležité poučení. 

Čl. 3 

Při ustanovování advokátního koncipienta svým zástupcem musí advokát sledovat 

především jeho řádnou přípravu na povolání advokáta, jakož i dbát dalších povinností, které v 

souvislosti s výchovou advokátních koncipientů vyplývají z jiných stavovských předpisů.1) 

 
1)

  Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a 

dalším vzdělávání advokátů. 



   

2 

 

ČÁST II 

ZASTUPOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 

Advokátní koncipient 

Čl. 4 

Občanskoprávní řízení 

Advokát je oprávněn ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem 

a) v řízení před okresním soudem nejdříve po třech měsících právní praxe, 

b) v řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně i soudem odvolacím nejdříve 

po jednom roce právní praxe, 

c)  v řízení před vrchním soudem jako soudem odvolacím nejdříve po jednom roce právní 

praxe. 

Čl. 5 

Správní soudnictví 

Advokát je oprávněn ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem v řízení před 

krajským soudem po jednom roce právní praxe. 

Čl. 6 

Trestní řízení 

(1) Advokát je oprávněn ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem 

a) v přípravném řízení a v řízení před okresním soudem nejdříve po třech měsících právní 

praxe, 

b) v řízení před krajským soudem jako soudem odvolacím nejdříve po jednom roce právní 

praxe. 

(2) Advokát nesmí ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem v řízení před 

krajským soudem jako soudem prvního stupně. Za podmínky uvedené v odst. 1 písm. b) je však 

advokát oprávněn ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem v řízení před krajským 

soudem jako soudem prvního stupně, pokud v trestním řízení zastupuje poškozeného; to platí i 

pro případné navazující řízení o odvolání proti rozhodnutí v dané věci. 

Čl. 7 

Správní řízení 

(1) Advokát je oprávněn ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem v řízení před 

správními orgány prvního stupně nejdříve po třech měsících právní praxe a řízení před 

správními orgány druhého stupně nejdříve po šesti měsících právní praxe. 

(2) Advokát nesmí ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem ve správním řízení 

před ústředními orgány státní správy, včetně řízení o opravných prostředcích podaných proti 

rozhodnutím těchto orgánů. 
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Čl. 8 

Společné ustanovení 

(1) S výjimkou případů podle čl. 4 písm. c) a čl. 6 odst. 2 advokát nesmí ustanovit 

advokátního koncipienta svým zástupcem v řízení před vrchním soudem; advokát nesmí 

ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem v jakémkoli řízení před Nejvyšším soudem 

nebo před Nejvyšším správním soudem. 

(2) Ustanovení čl. 4 až 7 se nepoužijí, jedná-li se o ustanovení advokátního koncipienta 

zástupcem advokáta za účelem nahlížení do spisu a pořizování výpisů nebo opisů ze spisu, 

obstarání výpisů a opisů z veřejných seznamů (rejstříků), jakož i k provedení jiných obdobných 

úkonů. 

(3) Právní praxí podle čl. 4 až 7 se rozumí právní praxe advokátního koncipienta [§ 5 odst. 

1 písm. c) a § 58 odst. 3 zákona]. 

Jiný zaměstnanec advokáta 

Čl. 9 

(1) Advokát nesmí ustanovit jiného svého zaměstnance svým zástupcem k poskytnutí 

právní služby, která spočívá v účasti při úkonu správního nebo jiného orgánu nebo v účasti na 

jednání před soudem nebo jiným orgánem.  

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jedná-li se o ustanovení jiného zaměstnance 

advokáta jeho zástupcem za účelem nahlížení do spisu a pořizování výpisů nebo opisů ze spisu, 

obstarání výpisů a opisů z veřejných seznamů (rejstříků), jakož i k provedení jiných obdobných 

úkonů. 

Čl. 9a 

Advokát nesmí ustanovit svým zástupcem při jakémkoliv úkonu právní pomoci svého 

zaměstnance, který  

a) byl vyškrtnut ze seznamu advokátů proto, že mu bylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze 

seznamu advokátů [§ 7b odst.1 písm. d) zákona], a to po dobu pěti let ode dne vyškrtnutí 

ze seznamu advokátů, 

b) byl vyškrtnut ze seznamu advokátů nebo ze seznamu evropských advokátů z důvodů 

uvedených v § 8 písm. b) nebo c) zákona, a to po dobu pěti let ode dne vyškrtnutí ze 

seznamu advokátů nebo ze seznamu evropských advokátů, 

c) byl vyškrtnut ze seznamu advokátů na základě vlastní žádosti [§ 7b odst.1 písm. g) zákona], 

která byla podána poté, co proti advokátovi bylo zahájeno kárné řízení (§ 33 odst.1 zákona), 

a to po dobu pěti let ode dne vyškrtnutí ze seznamu advokátů, 

d) byl vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů proto, že mu bylo uloženo kárné 

opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů [§ 37 odst. 4 písm. a) zákona], a 

to po dobu tří let ode dne vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů, 

e) byl vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů na základě vlastní žádosti [§ 37 odst. 4 

písm. b) zákona], která byla podána poté, co proti advokátnímu koncipientovi bylo 

zahájeno kárné řízení (§ 33 odst. 1 zákona), a to po dobu tří let ode dne vyškrtnutí ze 

seznamu advokátních koncipientů, 

f) přestal být v důsledku kárného (disciplinárního) opatření nebo jiného obdobného postihu 

v souladu s příslušnými právními předpisy soudcem, státním zástupcem, policistou, 

notářem, daňovým poradcem, patentovým zástupcem, soudním exekutorem nebo 

zaměstnancem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to po dobu pěti let, 
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g) přestal být na základě vlastní žádosti nebo jiným obdobným způsobem soudcem, státním 

zástupcem, policistou, notářem, daňovým poradcem, patentovým zástupcem, soudním 

exekutorem nebo zaměstnancem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových poté, 

co proti němu bylo podle příslušných právních předpisů zahájeno kárné (disciplinární) či 

jiné obdobné řízení, popřípadě poté, co se dopustil porušení pracovní kázně, které by mohlo 

vést k postihu uvedenému v písmenu f), a to po dobu pěti let. 

ČÁST III 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 10 

Toto usnesení se použije přiměřeně i v případech, kdy advokátní koncipient nebo jiný 

zaměstnanec je v pracovním poměru ke společnosti podle § 15 zákona. 

Čl. 10a 

Povinnosti stanovené tímto usnesením advokátům se přiměřeně vztahují i na usazené 

evropské advokáty (§ 35l zákona). 

Čl. 11 

Předseda České advokátní komory je na základě písemné žádosti advokáta v případech 

zvláštního zřetele hodných oprávněn 

a) udělit výjimku z ustanovení čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst.1, čl. 9 odst. 1 a čl. 9a, 

b) zkrátit doby požadované právní praxe uvedené v čl. 4 až 7. 

Čl. 12 

Do dob požadované právní praxe uvedené v čl. 4 až 7 se započítává i právní praxe vykonaná 

podle dosavadních předpisů. 

Čl. 13 

Zrušuje se čl. 6 usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/1997 Věstníku, o 

převzetí některých předpisů přijatých Českou advokátní komorou a Komorou komerčních 

právníků České republiky do 30. června 1996 jako stavovských předpisů podle zákona č. 

85/1996 Sb., o advokacii.2) 

Čl. 14 

Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České 

advokátní komory. 

  

  

 
2)

  Tímto usnesením bylo převzato jako stavovský předpis podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, usnesení 

představenstva bývalé České advokátní komory ze dne 11. června 1991, jímž se stanoví pravidla výkonu 

substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných pracovníků advokáta v řízení před státními orgány. 
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JUDr. Karel Čermák, v. r. 

 

předseda 

České advokátní komory 
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Přechodné ustanovení usnesení představenstva ČAK č. 1/2002 Věstníku 

 

II. 

Bylo-li kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů uvedené v čl. 9a písm. a) uloženo 

zaměstnanci advokáta na určitou dobu podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona, ve znění před novelou 

provedenou zákonem č. 210/1999 Sb., nesmí advokát ustanovit tohoto zaměstnance svým 

zástupcem při jakémkoliv úkonu právní pomoci po dobu, na kterou bylo toto kárné opatření 

uloženo. 
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Účinnost: 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví 

pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců 

advokáta, bylo vyhlášeno v částce 4/1998 Věstníku, rozeslané dne 22. prosince 1998; nabylo 

účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 21. ledna 1999. 

 

Změny: 

 

1. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2002 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva ČAK č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon 

substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, bylo 

vyhlášeno v částce 3/2002 Věstníku, rozeslané dne 4. října 2002; nabylo účinnosti třicátým 

dnem po vyhlášení, tj. dnem 3. listopadu 2002, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 a 2, která 

nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2003.  

2. Usnesení představenstva ČAK č. 3/2004 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva 

ČAK č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění 

advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, bylo vyhlášeno v částce 2/2004 

Věstníku, rozeslané dne 11. června 2004; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. 

dnem 11. července 2004. 

3. Usnesení představenstva ČAK č. 1/2009 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva 

ČAK č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění 

advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, ve znění pozdějších stavovských 

předpisů, bylo vyhlášeno v částce 1/2009 Věstníku, rozeslané dne 16. března 2009; nabylo 

účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 15.dubna 2009. 

4. Usnesení představenstva ČAK č. 4/2018 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva 

ČAK č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění 

advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, ve znění pozdějších stavovských 

předpisů, bylo vyhlášeno v částce 2/2018 Věstníku, rozeslané dne 25. září 2018; nabylo 

účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 25. října 2018. 

5. Usnesení představenstva ČAK č. 2/2020 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva 

ČAK č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění 

advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, ve znění pozdějších stavovských 

předpisů, bylo vyhlášeno v částce 3/2020 Věstníku, rozeslané dne 1. října 2020; nabylo 

účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 31. října 2020.  

 

Opravy: 

 

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v usnesení představenstva ČAK č. 6/1998 Věstníku 

bylo uveřejněno v částce 1/1999 Věstníku, rozeslané dne 4. května 1999. 

 

 

 


