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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY  

č. 2/1999 Věstníku 

ze dne 12. října 1999, 

kterým se stanoví jednorázová částka náhrady nákladů kárného řízení, 

 

ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2014 Věstníku 

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 33a odst. 2 zákona č. 85/1996 

Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen „zákon“), takto: 

Čl. 1 

(1) Jednorázová částka náhrady nákladů kárného řízení se stanoví ve výši 8 000 Kč. 

(2) Je-li v kárném řízení přibrán znalec, činí jednorázová částka náhrady nákladů kárného 

řízení 10 000 Kč. 

Čl. 2 

Zrušuje se čl. 15 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.1) 

Čl. 3 

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

advokátní komory. 

  

 

 

JUDr. Karel Čermák, v. r. 

 

předseda 

České advokátní komory 

 

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

představenstva bývalé České advokátní komory ze dne 5. listopadu 1991, jímž se stanoví paušální částka 

nákladů kárného řízení. 
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Vybraná ustanovení novel 

 

Usnesení představenstva ČAK č. 2/2014 Věstníku 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Kárná řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto usnesení se dokončí podle 

dosavadních předpisů. 
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Účinnost: 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1999 Věstníku, kterým se stanoví 

jednorázová částka náhrady nákladů kárného řízení, bylo vyhlášeno v částce 3/1999 Věstníku, 

rozeslané dne 3. listopadu 1999; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 

3. prosince 1999. 

 

Změny: 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2014 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1999 Věstníku, kterým se stanoví 

jednorázová částka náhrady nákladů kárného řízení, bylo vyhlášeno v částce 1/2014 Věstníku, 

rozeslané dne 20. února 2014; nabylo účinnosti 1. července 2014. 


