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USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

č. 3/1999 Věstníku 

ze dne 8. listopadu 1999, 

kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, 

ve znění usnesení sněmu České advokátní komory č. 2/2002 Věstníku, usnesení sněmu 

České advokátní komory č. 8/2005 Věstníku, usnesení sněmu České advokátní komory 

č. 5/2009 Věstníku, usnesení sněmu České advokátní komory č. 3/2013 Věstníku, usnesení 

sněmu České advokátní komory č. 4/2017 Věstníku, usnesení sněmu České advokátní 

komory č. 6/2021 Věstníku a ve znění redakčních sdělení o opravě tiskových chyb, 

oznámených v částkách 1/2000 a 2/2002 Věstníku 

Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., 

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

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

Účel organizačního řádu 

Účelem organizačního řádu je podrobněji upravit 

a) organizační uspořádání České advokátní komory (dále jen „Komora“) a kanceláře 

Komory (dále jen „kancelář“) a způsob, jakým jednají a rozhodují orgány Komory, 

b) vedení seznamu advokátů, seznamu evropských advokátů, seznamu advokátních 

koncipientů a seznamu sdružení, obchodních společností a zahraničních společností, 

oprávněných podle zákona k výkonu advokacie (dále jen „společnost“), 

c) hospodaření Komory. 

Čl. 2 

Adresa sídla Komory a pobočky Komory v Brně 

(1) Adresou sídla Komory je Národní třída 16, 110 00 Praha 1. 

(2) Adresou pobočky Komory v Brně (dále jen „pobočka“) je Náměstí Svobody 84/15, 

602 00 Brno město. 

Čl. 3 

Jednání jménem Komory 

(1) Jménem Komory jedná předseda Komory (dále jen „předseda“) jako její statutární 

orgán. 

(2) Ve stejném rozsahu jako předseda je oprávněn jednat jménem Komory  

i místopředseda Komory (dále jen „místopředseda“), který zastupuje předsedu podle čl. 13 

odst. 3. Místopředseda, který byl pověřen předsedou trvalým výkonem některých jeho 

pravomocí nebo činností podle čl. 13 odst. 2, je oprávněn jednat jménem Komory ve věcech, 

které jsou s výkonem těchto pravomocí nebo činností spojeny. 
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(3) K jednání jménem Komory v určitých věcech mohou být předsedou pověřeny i další 

osoby; takové jednatelské oprávnění může být obsaženo i v kancelářském řádu (čl. 40). 

(4) Plnou moc k jednání jménem Komory nebo na její účet uděluje předseda; jedná-li se 

však o plnou moc k jednání jménem Komory ve všech věcech, může tak předseda učinit 

pouze s předchozím souhlasem představenstva. 

ČÁST DRUHÁ 

ORGÁNY KOMORY 

Oddíl prvý 

Sněm 

Čl. 4 

Pozvánka na sněm a návrh pořadu jednání sněmu 

(1) Pozvánka na sněm (§ 42 odst. 6 zákona) musí obsahovat datum a místo konání 

sněmu, začátek jednání sněmu a návrh pořadu jednání sněmu. 

(2) Má-li sněm schválit, změnit či doplnit stavovský předpis, jednací řád sněmu nebo 

volební řád, nebo uložit představenstvu podporovat konkrétní změnu zákona o advokacii či 

dalších právních předpisů, které stanoví práva a povinnosti advokátů, je navrhovatel povinen 

předat návrh příslušného usnesení sněmu tajemníkovi Komory (dále jen „tajemník“) 

nejpozději dva měsíce přede dnem konání sněmu; předseda zajistí, aby takový návrh usnesení 

sněmu byl zveřejněn nejpozději jeden měsíc přede dnem konání sněmu na webových 

stránkách Komory, popřípadě i jiným vhodným způsobem. Představenstvo má právo se 

vyjádřit k návrhu usnesení sněmu, který samo nepředložilo; předseda zajistí, aby toto 

vyjádření představenstva bylo zveřejněno stejným způsobem jako příslušný návrh usnesení 

sněmu. 

(3) Svolavatel na pořad jednání sněmu navrhne vždy volbu orgánů sněmu (čl. 5). 

Svolává-li představenstvo řádný sněm (§ 42 odst. 3 zákona), navrhne vždy na pořad jednání 

sněmu i 

a) projednání a schválení zprávy o činnosti představenstva, kontrolní rady, kárné komise, 

odvolací kárné komise a zkušební komise pro advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti  

a uznávací zkoušky (dále jen „zkušební komise”) za období od posledního sněmu, 

b) volbu členů a náhradníků představenstva a členů dalších orgánů Komory uvedených  

v § 43 písm. a) zákona. 

Čl. 5 

Orgány sněmu 

Sněm volí z řad přítomných advokátů, případně odvolává 

a) předsednictvo sněmu, které řídí jednání sněmu, 

b) volební komisi, která organizuje volbu, popřípadě odvolání členů a náhradníků 

představenstva a členů dalších orgánů Komory uvedených v § 43 písm. a) zákona, 

c) mandátovou komisi, která dohlíží nad hlasováním na sněmu a rozhoduje, zda usnesení 

sněmu bylo přijato či nikoliv, 

d) návrhovou komisi, která eviduje a předkládá návrhy na usnesení sněmu předložené 

svolavatelem sněmu a advokáty, 

e) další komise, případně jiné orgány sněmu, usnese-li se sněm na jejich zřízení. 
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Čl. 6 

Jednání sněmu 

(1) Jednání sněmu řídí předsednictvo sněmu; do jeho zvolení řídí jednání sněmu 

pověřený člen představenstva. 

(2)  Sněm nejprve schválí na základě návrhu svolavatele pořad svého jednání. 

(3)  Podrobnosti o jednání sněmu a o orgánech sněmu a o jejich volbě, popřípadě 

odvolání, stanoví jednací řád sněmu. 

Oddíl druhý 

Představenstvo 

Čl. 7 

Působnost 

(1) Mimo působnosti stanovené v právních předpisech, v tomto organizačním řádu, 

jakož i v jiných stavovských předpisech, přísluší představenstvu dále zejména  

a) určovat na základě návrhu předsedy a po vyjádření předsedy kontrolní rady, předsedy 

kárné komise a předsedy odvolací kárné komise organizaci kanceláře a rozhodovat  

o organizačních změnách ve smyslu pracovněprávních předpisů; 

b) udělovat předsedovi předchozí souhlas ke jmenování, případně odvolání tajemníka  

a ředitele pobočky (čl. 35a odst. 2), 

c) rušit opatření nebo rozhodnutí předsedy učiněná podle § 45 odst. 4 věta druhá zákona, 

d) podávat ministru spravedlnosti návrhy na jmenování členů zkušební komise, 

e) schvalovat zprávu o činnosti představenstva předkládanou sněmu, 

f) podávat na základě žádosti advokáta, státního orgánu nebo jiné osoby stanovisko 

představenstva k výkladu právních předpisů upravujících advokacii a stavovských 

předpisů, pokud je to z důvodu spornosti věci nezbytné; ustanovení čl. 23b odst. 3 tím 

není dotčeno. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o uveřejnění stanoviska ve 

Věstníku České advokátní komory (dále jen „Věstník“), 

g) rozhodovat o zřízení regionálního střediska Komory (čl. 27) a jmenovat z řad advokátů  

a odvolávat regionální představitele Komory, 

h) navrhovat ministru spravedlnosti advokáty za členy Rady Justiční akademie. 

(2) Představenstvo volí ze svých členů tajnou volbou předsedu a dva až čtyři 

místopředsedy na funkční období, stanovené v usnesení o volbě; takto stanovené funkční 

období nesmí být delší než dva roky. Představenstvo je oprávněno předsedu nebo kteréhokoli 

z místopředsedů stejným způsobem kdykoli odvolat. O počtu místopředsedů rozhodne 

představenstvo před zahájením volby veřejným hlasováním. 

Čl. 8 

Schůze představenstva 

(1) Schůze představenstva (dále jen „schůze“) se konají zpravidla desetkrát ročně; 

svolává je předseda. 

(2) Předseda je povinen svolat schůzi, požádá-li ho o to písemně místopředseda nebo 

alespoň čtvrtina členů představenstva; nesvolá-li předseda v takovém případě představenstvo 
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do jednoho týdne ode dne doručení žádosti, je představenstvo oprávněn svolat kterýkoliv ze 

žadatelů o jeho svolání. 

(3) Schůze se zpravidla svolává písemnou pozvánkou doručenou nejpozději jeden týden 

přede dnem konání schůze; pozvánka na schůzi se zasílá též náhradníkům představenstva a na 

vědomí i předsedovi kontrolní rady, předsedovi kárné komise a předsedovi odvolací kárné 

komise. Pozvánka na schůzi musí obsahovat pořad jejího jednání a musejí být k ní připojeny 

písemné materiály, které mají být na schůzi projednány. 

(4) Návrh pořadu jednání schůze určuje svolavatel. Na pořad jednání schůze musí však 

být zařazena i jakákoliv jiná věc, o jejíž zařazení požádal písemně nejpozději jeden týden před 

zahájením schůze kterýkoliv člen představenstva a ke své žádosti přiložil písemný návrh 

usnesení představenstva s jeho odůvodněním. 

(5) Neusnese-li se představenstvo jinak, jsou jeho schůze neveřejné; ustanovení čl. 36 

odst. 3 tím není dotčeno. Ze schůze nemohou být vyloučeni náhradníci představenstva. 

(6) Schůzi představenstva řídí předseda Komory; do jeho zvolení řídí schůzi nejstarší 

člen představenstva. 

(7)Představenstvo je schopné se usnášet, je-li přítomna většina jeho členů. 

(8)Představenstvo se usnáší veřejným hlasováním; na žádost alespoň dvou přítomných 

členů představenstva se hlasuje tajně. 

(9)Nestanoví-li zákon nebo tento organizační řád jinak, je usnesení představenstva 

přijato, hlasovala-li pro něj většina členů představenstva přítomných na schůzi 

představenstva. 

(10) Zápisy ze schůzí představenstva zveřejní předseda nejpozději do 14 dnů od konání 

schůze na webových stránkách Komory s výjimkou těch částí, o kterých představenstvo 

rozhodlo, že mají být považovány za neveřejné. Za neveřejné se považují zejména ty části 

jednání, které se týkají osobních poměrů advokátů a advokátních koncipientů, popřípadě  

i dalších osob, anebo obsahují informace, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit obchodní či 

jiné důležité zájmy Komory. 

Čl. 9 

Přijímání usnesení mimo schůzi 

(1) Na základě návrhu předsedy může představenstvo přijmout usnesení i mimo schůzi; 

to neplatí 

a) jedná-li se o rozhodnutí podle § 44 odst. 3 zákona ve věci samé, 

b) jedná-li se o věc, ohledně které musí být usnesení představenstva podle právního předpisu 

nebo tohoto organizačního řádu přijato kvalifikovanou většinou, 

c) projeví-li písemně nesouhlas s takovým přijetím usnesení kterýkoliv člen představenstva. 

(2) Návrh na přijetí usnesení představenstva mimo schůzi musí být písemný a musí být 

doručen všem členům představenstva; návrh musí obsahovat plné znění navrženého usnesení  

a stanovit lhůtu k vyjádření. 

(3) Usnesení je přijato, pokud s ním ve lhůtě k vyjádření podle odstavce 2 vyslovila 

písemně souhlas většina všech členů představenstva. 

(4) Usnesení přijaté mimo schůzi se zaznamená do zápisu z nejbližší schůze 

představenstva. 
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Čl. 10 

Kooptace členů představenstva 

(1) Představenstvo je povinno doplnit z řad náhradníků nového člena představenstva 

podle § 44 odst. 2 zákona na nejbližší schůzi následující poté, co funkce dosavadního člena 

představenstva zanikla. 

(2) O doplnění představenstva podle odstavce 1 se představenstvo usnáší veřejným 

hlasováním; ustanovení čl. 8 odst. 8 část věty za středníkem se nepoužije. O jednotlivých 

náhradnících se hlasuje v pořadí určeném podle počtu hlasů, které získali při své volbě na 

sněmu. 

Čl. 11 

Postup představenstva ve správním řízení 

 V řízení ve věcech uvedených v § 44 odst. 3 zákona postupuje představenstvo přiměřeně 

podle čl. 8 odst. 5 až 9, nestanoví-li zákon nebo správní řád (§ 55 odst. 1 zákona) jinak. 

Oddíl třetí 

Předseda 

Čl. 12 

(1) Mimo působnosti stanovené v právních předpisech, v tomto organizačním řádu, 

jakož i v jiných stavovských předpisech, přísluší předsedovi dále zejména 

a) reprezentovat Komoru ve vztahu k advokátům a jiným osobám, 

b) řídit kancelář, a to zpravidla prostřednictvím tajemníka, 

c) řídit regionální představitele Komory, 

d) podepisovat stavovské předpisy, 

e) předkládat ministru spravedlnosti stavovské předpisy podle § 50 odst. 1 zákona, 

f) podepisovat rozhodnutí Komory vydaná v řízení podle § 55 a násl. zákona, 

g) zajišťovat výkon rozhodnutí vydaných v kárném řízení, 

h) zajišťovat redakci Věstníku, 

i) posuzovat žádosti o umožnění vykonání zkoušek podle § 7 zákona. Předseda je však 

oprávněn předložit tyto žádosti k posouzení představenstvu; učiní-li tak, je předseda 

usnesením představenstva vázán, 

j) posuzovat žádosti o zápis do seznamů vedených Komorou (čl. 41). Předseda je však 

oprávněn předložit tyto žádosti k posouzení představenstvu; učiní-li tak, je předseda 

usnesením představenstva vázán, 

k) uznávat jinou odbornou zkoušku v oblasti právní praxe za zkoušku advokátní. Předseda je 

však oprávněn předložit žádost o uznání jiné odborné zkoušky v oblasti právní praxe k 

posouzení představenstvu; učiní-li tak, je předseda usnesením představenstva vázán, 

l) uznávat jinou právní praxi za praxi advokátního koncipienta. Předseda je však oprávněn 

předložit žádost o uznání jiné právní praxe k posouzení představenstvu; učiní-li tak, je 

předseda usnesením představenstva vázán, 

m) vydávat osvědčení podle § 5g zákona. 

(2) Rozhodnutí a opatření podle § 45 odst. 4 zákona ve věcech, které se mohou dotknout 

činnosti kontrolní rady, kárné komise, odvolací kárné komise nebo zkušební komise, činí 

předseda po vyjádření předsedů těchto orgánů Komory. 
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(3) Předseda je povinen informovat představenstvo na jeho nejbližší schůzi o všech 

významnějších opatřeních a rozhodnutích, která podle § 45 odst. 4 zákona učinil, jakož  

i o všech dalších skutečnostech, významných pro postavení a činnost Komory, o nichž se  

v souvislosti s výkonem své funkce dozvěděl. 

Oddíl čtvrtý 

Místopředsedové 

Čl. 13 

(1) Místopředsedům přísluší působnost stanovená tímto organizačním řádem, jinými 

stavovskými předpisy a usneseními představenstva. 

(2) Předseda je oprávněn pověřit místopředsedy trvalým výkonem některých pravomocí 

nebo činností, které jsou svěřeny do jeho působnosti. To neplatí, 

a) jestliže je takový postup vyloučen právním nebo stavovským předpisem, 

b) jedná-li se o rozhodování podle čl.12 odst.1 písm. ch). 

(3) Nemůže-li předseda svoji funkci, byť i dočasně, vykonávat, zastupují jej 

místopředsedové způsobem určeným představenstvem. 

(4) Vykonávají-li místopředsedové podle odstavce 2 nebo 3 pravomoci nebo činnosti, 

které jsou svěřeny do působnosti předsedy, jsou povinni dodržovat všechny povinnosti, které 

předsedovi v souvislosti s výkonem těchto pravomocí nebo činností ukládají právní  

a stavovské předpisy. 

Oddíl pátý 

Kontrolní rada 

Čl. 14 

zrušen 

Čl. 15 

Předseda a místopředsedové kontrolní rady 

(1) Kontrolní rada volí ze svých členů tajnou volbou na funkční období stanovené  

v usnesení o volbě předsedu a dva až čtyři místopředsedy kontrolní rady; kontrolní rada je 

oprávněna předsedu nebo kteréhokoli z místopředsedů kontrolní rady stejným způsobem 

kdykoli odvolat. O počtu místopředsedů rozhodne kontrolní rada před zahájením volby 

veřejným hlasováním. 

(2) Místopředsedové kontrolní rady zastupují předsedu kontrolní rady způsobem 

určeným kontrolní radou, nemůže-li předseda kontrolní rady svoji funkci, byť i jen dočasně, 

vykonávat. 

Čl. 16 

Působnost 

(1) Kontrolní rada vykonává působnost stanovenou zákonem a kárným řádem. 

(2) Kontrolní rada dále 
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a) zobecňuje výsledky své činnosti a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory 

svá doporučení, 

b) schvaluje zprávu o své činnosti a předkládá ji sněmu. Součástí zprávy je i zpráva  

o činnosti předsedy kontrolní rady jako kárného žalobce. 

Čl. 17 

Jednání kontrolní rady 

(1) Usnesení kontrolní rady je přijato, hlasovala-li pro ně většina členů kontrolní rady 

přítomných na schůzi kontrolní rady; ustanovení odstavců 2 a 3 tím není dotčeno. 

(2)  Usnesení kontrolní rady, kterým se schvaluje žádost, aby představenstvo svolalo 

sněm (§ 42 odst. 4 zákona), je přijato tehdy, hlasovaly-li pro něj alespoň dvě třetiny členů 

kontrolní rady přítomných na schůzi kontrolní rady. 

(3) Usnesení kontrolní rady, kterým se pozastavuje potvrzené rozhodnutí představenstva  

a požaduje svolání sněmu (§ 46 odst. 6 zákona), je přijato tehdy, hlasovaly-li pro něj alespoň 

dvě třetiny všech členů kontrolní rady. 

(4) Pro kontrolní radu se použijí přiměřeně ustanovení čl. 8 odst. 1 až 8 a odst. 10 a čl. 9; 

pozvánka na schůzi kontrolní rady se zasílá na vědomí předsedovi. 

Čl. 18 

Předseda kontrolní rady jako kárný žalobce 

(1) Předsedovi kontrolní rady jako kárnému žalobci příslušejí oprávnění a povinnosti 

stanovené zákonem a advokátním kárným řádem. 

(2) V kárném řízení může předsedu kontrolní rady jako kárného žalobce zastoupit 

kterýkoliv člen kontrolní rady, který k tomu byl předsedou kontrolní rady písemně zmocněn; 

ustanovení čl. 15 odst. 2 tím není dotčeno. 

Oddíl šestý 

Kárná komise 

Čl. 19 

zrušen 

Čl. 20 

Předseda a místopředsedové kárné komise 

(1) Kárná komise volí ze svých členů tajnou volbou na funkční období stanovené  

v usnesení o volbě předsedu a dva až čtyři místopředsedy kárné komise; kárná komise je 

oprávněna předsedu nebo kteréhokoli z místopředsedů kárné komise stejným způsobem 

kdykoli odvolat. O počtu místopředsedů rozhodne kárná komise před zahájením volby 

veřejným hlasováním. 

(2) Místopředsedové kárné komise zastupují předsedu kárné komise způsobem určeným 

kárnou komisí, nemůže-li předseda kárné komise svoji funkci, byť i jen dočasně, vykonávat. 
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Čl. 21 

Působnost 

 

(1) Kárná komise vykonává působnost stanovenou zákonem a kárným řádem. 

(2) Kárná komise dále 

a) zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním 

orgánům Komory svá doporučení, 

b) schvaluje zprávu o své činnosti a předkládá ji sněmu; součástí zprávy je i zpráva  

o činnosti kárných senátů. 

Čl. 22 

Jednání kárné komise 

(1) Předseda kárné komise svolává kárnou komisi k plenárnímu zasedání nejméně 

jednou ročně. 

(2) Pro kárnou komisi se použijí přiměřeně ustanovení čl. 8 odst. 2 až 10 a čl. 9; 

pozvánka na plenární zasedání kárné komise se zasílá na vědomí předsedovi. 

Čl. 23 

Působnost předsedy kárné komise v kárném řízení 

Předseda kárné komise vykonává v kárném řízení působnost stanovenou zákonem  

a advokátním kárným řádem. 

Oddíl sedmý 

Odvolací kárná komise 

Čl. 23a 

Předseda a místopředsedové odvolací kárné komise 

(1) Odvolací kárná komise volí ze svých členů tajnou volbou na funkční období 

stanovené v usnesení o volbě předsedu a dva místopředsedy odvolací kárné komise; odvolací 

kárná komise je oprávněna předsedu nebo kteréhokoli z místopředsedů odvolací kárné komise 

stejným způsobem kdykoli odvolat. 

(2) Místopředsedové odvolací kárné komise zastupují předsedu odvolací kárné komise 

způsobem určeným odvolací kárnou komisí, nemůže-li předseda odvolací kárné komise svoji 

funkci, byť i jen dočasně, vykonávat. 

Čl. 23b 

Působnost 

(1) Odvolací kárná komise vykonává působnost stanovenou zákonem a kárným řádem. 

(2) Odvolací kárná komise dále 

a) v součinnosti s kárnou komisí zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je 

oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení, 
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b) schvaluje zprávu o své činnosti a předkládá ji sněmu; součástí zprávy je i zpráva  

o činnosti odvolacích kárných senátů. 

(3) Odvolací kárná komise je oprávněna schválit na základě žádosti kontrolní rady, 

představenstva, kárné komise nebo předsedy odvolací kárné komise stanovisko k výkladu 

právního nebo stavovského předpisu za účelem zajištění jednotnosti rozhodování v kárném 

řízení. K jednání, na kterém bude odvolací kárná komise stanovisko projednávat, přizve 

předseda odvolací kárné komise předsedu, předsedu kontrolní rady a předsedu kárné komise, 

popřípadě si předem vyžádá i jejich písemné vyjádření; písemné vyjádření si vyžádá předem 

vždy od předsedy kárné komise. Předseda odvolací kárné komise uveřejní stanovisko ve 

Sbírce kárných rozhodnutí České advokátní komory (čl. 39 odst. 3). 

Čl. 23c 

Jednání odvolací kárné komise 

(1) Předseda odvolací kárné komise svolává odvolací kárnou komisi k plenárnímu 

zasedání nejméně jednou ročně. 

(2) Pro odvolací kárnou komisi se použijí přiměřeně ustanovení čl. 8 odst. 2 až 10 a čl. 

9; pozvánka na plenární zasedání kárné komise se zasílá na vědomí předsedovi. 

Oddíl osmý 

Zkušební komise 

Čl. 24 

Předseda a místopředsedové zkušební komise 

(1) Zkušební komise volí ze svých členů na dobu čtyř let předsedu a dva místopředsedy 

zkušební komise a je oprávněna je z jejich funkce stejným způsobem kdykoliv odvolat; 

předsedou nebo místopředsedou zkušební komise může být zvolen jen advokát. 

(2) Místopředsedové zkušební komise zastupují předsedu zkušební komise, nemůže-li 

předseda zkušební komise svoji funkci, byť i jen dočasně, vykonávat. 

(3) Předseda zkušební komise je oprávněn pověřit místopředsedy zkušební komise 

trvalým výkonem některých pravomocí nebo činností, které jsou svěřeny do jeho působnosti; 

to neplatí, jestliže je takový postup vyloučen právním nebo stavovským předpisem. 

Čl. 25 

Působnost 

(1) Členové zkušební komise působí v souladu s advokátním zkušebním řádem ve 

zkušebních senátech při zkouškách podle § 7 zákona. 

(2) Zkušební komise 

a) schvaluje v souladu s advokátním zkušebním řádem seznam předpisů, jejichž znalost je 

vyžadována u zkoušek podle § 7 zákona, 

b) zobecňuje poznatky ze zkoušek podle § 7 zákona a je oprávněna předkládat ostatním 

orgánům Komory svá doporučení, 

c) schvaluje zprávu o své činnosti předkládanou sněmu; součástí zprávy je i zpráva  

o činnosti senátů při zkouškách podle § 7 zákona. 
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Čl. 26 

Jednání zkušební komise 

(1) Předseda zkušební komise svolává zkušební komisi k plenárnímu zasedání nejméně 

jednou ročně. 

(2) Pro zkušební komisi se použijí přiměřeně ustanovení čl. 8 odst. 8 a 9. 

Oddíl devátý 

Regionální střediska Komory a jiné orgány Komory 

Čl. 27 

Regionální středisko Komory 

(1) Představenstvo je oprávněno zřídit regionální středisko Komory (dále jen „regionální 

středisko“); regionální středisko není právnickou osobou. 

(2) Představenstvo v usnesení o zřízení regionálního střediska zejména vymezí území, na 

které se vztahuje působnost regionálního střediska (dále jen „region“), stanoví podrobněji 

činnosti, které regionální středisko zajišťuje, a upraví způsob jeho financování. 

(3) V čele regionálního střediska stojí regionální představitel Komory (dále jen 

„regionální představitel“); regionální představitel je ze své činnosti odpovědný 

představenstvu. Představenstvo je oprávněno jmenovat zástupce regionálního představitele, 

který zastupuje regionálního představitele, nemůže-li svoji funkci, byť i dočasně, vykonávat; 

zástupců regionálního představitele může být jmenováno i více. 

(4) Představenstvo je oprávněno zřídit stálý regionální úřad Komory, který organizačně  

a technicky zajišťuje činnost regionálního představitele. 

(5) Regionální středisko zejména 

a) podílí se v součinnosti s kanceláří na výchově advokátních koncipientů a dalším 

vzdělávání advokátů, 

b) zprostředkovává informace mezi advokáty a advokátními koncipienty v regionu  

a představenstvem, popřípadě i jinými orgány Komory, 

c) v součinnosti s předsedou reprezentuje Komoru ve vztahu k soudním orgánům, státnímu 

zastupitelství a jiným orgánům působícím v regionu při řešení obecných otázek 

souvisejících s výkonem advokacie a postavením advokátů, 

d) podílí se na zajišťování právní pomoci osobám, které se nemohou domoci poskytnutí 

právních služeb advokátem (§ 18 odst. 2 zákona), 

e) podává předsedovi podněty k ustanovení zástupce advokáta nebo určení nástupce 

advokáta podle § 27 zákona, popřípadě k přijetí jiných vhodných opatření za účelem 

ochrany práv a právem chráněných zájmů klientů, 

f) podává na žádost advokátů nebo advokátních koncipientů vyjádření k jejich žádostem  

o snížení nebo prominutí příspěvku na činnost Komory anebo o prodloužení jeho 

splatnosti, jakož i k žádostem o čerpání prostředků ze sociálního fondu Komory, 

g) vykonává další činnosti stanovené představenstvem nebo stavovským předpisem. 
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Čl. 28 

Jiné orgány Komory 

(1) Sněm nebo představenstvo jsou oprávněny se usnést na zřízení jiného orgánu 

Komory (§ 41 odst. 2 zákona); sněm si může rozhodnutí o zřízení takového orgánu Komory 

vyhradit. 

(2) V usnesení o zřízení jiného orgánu Komory podle odstavce 1 se zejména stanoví jeho 

úkoly, způsob jeho ustanovení a jednání, jakož i způsob financování jeho činnosti. 

Oddíl desátý 

Společná ustanovení o orgánech Komory 

Čl. 29 

Neslučitelnost funkcí 

(1) Advokát může být členem, popřípadě náhradníkem, pouze jednoho orgánu Komory 

voleného sněmem [§ 41 odst. 1 písm. b) až f) zákona]. 

(2) Člen, popřípadě náhradník, některého z orgánů Komory voleného sněmem nemůže 

být současně tajemníkem, ředitelem pobočky či vedoucím odboru kanceláře; výjimku 

v případě odůvodněné potřeby vyplývající z nutnosti zajištění řádné činnosti orgánů Komory 

může povolit představenstvo na návrh předsedy příslušného orgánu. 

Čl. 30 

Osobní výkon funkce 

(1) Členové orgánů Komory jsou povinni vykonávat své funkce osobně. 

(2) Zastoupení při výkonu funkce je nepřípustné, ledaže to právní předpis, tento 

organizační řád nebo jiný stavovský předpis dovoluje. 

Čl. 31 

Vyloučení členů orgánů Komory 

(1) Z hlasování orgánů Komory jsou vyloučeni ti jejich členové, u nichž lze mít 

důvodnou pochybnost o jejich nepodjatosti pro jejich poměr k projednávané záležitosti nebo  

k osobám, kterých se tato záležitost týká; rozhodne-li tak příslušný orgán Komory, projednává 

se věc v nepřítomnosti vyloučeného člena. 

(2) Člen orgánu Komory je povinen předsedovi tohoto orgánu bez odkladu oznámit 

všechny skutečnosti, pro které by mohl být podle odstavce 1 vyloučen z hlasování. 

(3) Byl-li člen orgánů Komory vyloučen podle odstavce 1 z hlasování, má se pro účely 

stanovení schopnosti tohoto orgánu Komory k usnášení zato, že je hlasování přítomen. 

(4) Předseda, předsedové a místopředsedové orgánů Komory jsou za podmínek 

uvedených  

v odstavci 1 vyloučeni z rozhodování, popřípadě z přijímání jiných opatření, které jim byly 

svěřeny právním předpisem, tímto organizačním řádem nebo jiným stavovským předpisem. 
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(5) Tajemník je za podmínek uvedených v odstavci 1 vyloučen z rozhodování podle čl. 

36 odst. 4; je-li tajemník z rozhodování vyloučen, určí předseda zaměstnance Komory, který 

ve věci rozhodne. 

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí, stanoví-li něco jiného o vyloučení členů 

orgánů Komory zákon. 

Čl. 32 

 

Odstoupení z členství nebo z funkce v orgánech Komory 

(1) Z členství nebo z funkce v orgánech Komory lze odstoupit; odstoupení musí být 

učiněno písemně a musí být adresováno předsedovi. 

(2) Přijme-li předseda odstoupení, zaniká členství nebo funkce v orgánu Komory dnem, 

který určí předseda, nejpozději však patnáctým dnem poté, co mu bylo odstoupení doručeno. 

(3) Nepřijme-li předseda odstoupení, zaniká členství nebo funkce v orgánu Komory 

patnáctým dnem poté, co mu bylo doručeno opětovné odstoupení. 

(4) Předseda adresuje odstoupení ze své funkce představenstvu; ustanovení předchozích 

odstavců se použijí obdobně s tím, že působnost předsedy přísluší v tomto případě 

představenstvu. 

Čl. 33 

 

Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času 

Podrobnosti o poskytování náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času stráveného 

výkonem funkcí v orgánech Komory stanoví stavovský předpis schválený sněmem podle § 43 

písm. e) zákona. Každému advokátovi na jeho písemnou žádost Komora oznámí celkovou 

výši náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času, kterou získal od Komory konkrétní 

člen orgánu Komory. 

Čl. 34 

Činnost nad rámec obvyklých povinností 

(1) Komora je oprávněna poskytnout přiměřenou odměnu členovi orgánu Komory, který 

na základě smlouvy uzavřené podle čl. 66 vykoná pro Komoru práce nebo jiné výkony, které 

zřejmě přesahují rámec obvyklých povinností vyplývajících z jeho členství nebo funkce  

v orgánu Komory. 

(2) Každému advokátovi, který o to písemně požádá, sdělí Komora výši odměn, které 

byly vyplaceny konkrétnímu členu orgánu Komory za tyto práce nebo jiné výkony. 

ČÁST TŘETÍ 

KANCELÁŘ 

Čl. 35 

Organizace a řízení kanceláře 

(1) Kancelář vytváří podmínky pro řádnou činnost všech orgánů Komory.  

(2) Kancelář se člení na 
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a) odbory, 

b) kontrolní oddělení, 

c) oddělení pro věci kárné. 

(3) Počet odborů kanceláře podle odstavce 2 písm. a), jejich případné členění na nižší 

organizační útvary a náplň jejich činnosti určuje představenstvo [čl. 7 odst. 1 písm. a)]; 

podrobnosti stanoví kancelářský řád (čl. 40). Každý odbor je řízen vedoucím odboru, kterého 

jmenuje a odvolává předseda na návrh tajemníka. Vedoucí odboru je podřízen tajemníkovi, 

nerozhodne-li předseda jinak. 

(4) Kontrolní oddělení řídí předseda kontrolní rady prostřednictvím vedoucího oddělení, 

kterého jmenuje a odvolává předseda na návrh tajemníka a po vyjádření předsedy kontrolní 

rady.  

(5) Oddělení pro věci kárné řídí předseda kárné komise prostřednictvím vedoucího 

oddělení, kterého jmenuje a odvolává předseda na návrh tajemníka a po vyjádření předsedy 

kárné komise a předsedy odvolací kárné komise. 

(6) Součástí kanceláře je pobočka jako její územní pracoviště. 

Čl. 35a 

Pobočka 

(1) Komora prostřednictvím pobočky 

a) zabezpečuje úkoly stanovené zákonem (§ 40 odst. 1 věta druhá zákona), 

b) určuje advokáty k poskytnutí právních služeb (§ 18 odst. 2 zákona), 

c) plní další úkoly svěřené jí v souladu s právními a stavovskými předpisy příslušnými 

orgány Komory. 

(2) Pobočku řídí ředitel pobočky, který je jmenován předsedou po předchozím souhlasu 

představenstva; předseda může ředitele pobočky po předchozím souhlasu představenstva 

odvolat. 

(3) Ředitel pobočky je podřízen tajemníkovi, nerozhodne-li předseda jinak. 

Čl. 36 

Tajemník 

(1) V čele kanceláře stojí tajemník, který je přímo podřízen předsedovi; tajemník řídí 

činnost kanceláře v rozsahu určeném předsedou a podle jeho pokynů. 

(2) Tajemník je jmenován předsedou po předchozím souhlasu představenstva; předseda 

může tajemníka po předchozím souhlasu představenstva odvolat. 

(3) Tajemník organizačně a technicky zajišťuje činnost představenstva, účastní se jeho 

schůzí a zajišťuje pořizování zápisů ze schůzí představenstva. 

(4) Tajemník rozhoduje o žádostech o poskytnutí informace podle právních předpisů  

o svobodném přístupu k informacím. 

(5) Tajemník vykonává další činnosti stanovené představenstvem, předsedou, tímto 

organizačním řádem nebo kancelářským řádem. 
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Čl. 37 

zrušen 

Čl. 38 

Kontrolní oddělení 

(1) Kontrolní oddělení vytváří podmínky pro řádnou činnost kontrolní rady. 

(2) Kontrolní oddělení přijímá, eviduje a zajišťuje vyřizování stížností podaných 

Komoře na advokáty nebo zaměstnance Komory; zajišťuje dále, aby stěžovatel byl o postupu 

při vyřizování stížnosti pravidelně vyrozumíván. Za účelem posouzení důvodnosti stížnosti je 

kontrolní oddělení oprávněno vyžádat si od kteréhokoliv útvaru kanceláře potřebné doklady a 

vyjádření. 

(3) Kontrolní oddělení vytváří podmínky pro řádnou činnost předsedy kontrolní rady 

jako kárného žalobce, jakož i pro činnost advokátů pověřených předsedou kontrolní rady 

provedením přípravných úkonů potřebných k prověření, zda došlo ke kárnému provinění; za 

tím účelem zejména opatřuje od ostatních útvarů kanceláře, advokátů nebo jiných osob 

potřebné doklady a vyjádření, zajišťuje vypracování kárné žaloby a dalších podání předsedy 

kontrolní rady jako kárného žalobce v kárném řízení, sleduje průběh kárného řízení  

a předkládá předsedovi kontrolní rady jako kárnému žalobci svá doporučení pro další postup  

v kárném řízení. 

(4) Kontrolní oddělení zajišťuje po organizační a administrativní stránce úkoly spojené 

s působností kontrolní rady ve věcech opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (§ 46 

odst. 5 zákona). 

Čl. 39 

Oddělení pro věci kárné 

(1) Oddělení pro věci kárné vytváří podmínky pro řádnou činnost kárné komise  

a odvolací kárné komise. 

(2) Oddělení pro věci kárné v kárném řízení 

a)   vytváří podmínky pro řádnou činnost předsedy kárné komise a předsedy odvolací kárné 

komise při plnění jejich úkolů v kárném řízení, jakož i pro řádnou činnost kárných senátů  

a odvolacích kárných senátů. Za tím účelem zejména zajišťuje podle pokynů předsedy 

kárného senátu (předsedy odvolacího kárného senátu) jednání kárného senátu (odvolacího 

kárného senátu) a obstarává důkazy, které mají být provedeny, předvolává k jednání 

kárného senátu (odvolacího kárného senátu) účastníky kárného řízení a jiné osoby  

a zajišťuje vypracování písemných vyhotovení rozhodnutí vydaných v kárném řízení  

a jejich doručování, 

b)  sleduje, kdy rozhodnutí vydaná v kárném řízení nabyla právní moci nebo se stala 

vykonatelnými, 

c)   bez odkladu poté, co se stala rozhodnutí vydaná v kárném řízení vykonatelnými, zajišťuje 

jejich výkon nebo navrhuje příslušnému orgánu Komory nebo útvaru kanceláře provedení 

jejich výkonu, 

d)   sleduje, zda a kdy byla rozhodnutí vydaná v kárném řízení vykonána. 

(3) Oddělení pro věci kárné zajišťuje podle pokynů předsedy kárné komise a předsedy 

odvolací kárné komise redakci Sbírky kárných rozhodnutí České advokátní komory. 
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Čl. 40 

Kancelářský řád 

 Předseda je oprávněn vydat na návrh tajemníka a po vyjádření předsedy kontrolní rady, 

předsedy kárné komise a předsedy odvolací kárné komise kancelářský řád, který stanoví pro 

činnost kanceláře podrobnější pravidla. 

ČÁST ČTVRTÁ 

SEZNAMY VEDENÉ KOMOROU 

Oddíl první 

Obecná ustanovení 

Čl. 41 

Druhy seznamů 

Komora vede 

a) seznam advokátů (§ 4 zákona), 

b) seznam evropských advokátů (§ 351 odst. 1 zákona), 

c) seznam advokátních koncipientů (§ 36 zákona), 

d) seznam sdružení, společností a zahraničních společností (§ 11 odst. 2 zákona), 

e) seznam adres hostujících evropských advokátů pro doručování písemností Komory (§ 35j 

odst. 1 zákona)  

(dále jen „seznamy“). 

Čl. 42 

Způsob vedení seznamů 

Komora vede seznamy prostřednictvím záznamů na elektronických nosičích dat. 

Čl. 43 

Veřejný přístup k seznamům 

(1) Do seznamů může každý nahlédnout a pořizovat si z nich výpisy. 

(2) Představenstvo je oprávněno stanovit, že Komora poskytne v některých případech jí 

pořízený výpis ze seznamu (§ 55d odst. 2 zákona) pouze proti přiměřené úhradě; předseda  

v takovém případě vydá na návrh tajemníka sazebník úhrad a uveřejní jej ve Věstníku. 

(3) Komora uveřejňuje nebo zajišťuje uveřejnění seznamů, popřípadě podstatných údajů  

z nich tiskem. 

(4) Záznamy v seznamu advokátů, v seznamu evropských advokátů a v seznamu 

advokátních koncipientů, popřípadě podstatné údaje z nich uveřejňuje Komora průběžně ve 

Věstníku. 

(5) Komora uveřejňuje seznam advokátů, seznam evropských advokátů a seznam 

advokátních koncipientů, popřípadě podstatné údaje z nich i jiným zákonem stanoveným 

způsobem. 
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(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nevztahují na údaje obsažené v seznamech, které jsou 

tímto organizačním řádem označeny za údaje neveřejné (čl. 46 odst. 6, čl. 47 odst. 2, čl. 49 

odst. 3 a čl. 51 odst. 5). 

Čl. 44 

Provádění záznamů v seznamech 

Provádění záznamů v seznamech zajišťuje na základě pokynu předsedy kancelář; 

podrobnosti stanoví kancelářský řád. 

Oddíl druhý 

Záznamy v seznamu advokátů 

Čl. 45 

Obecné ustanovení 

V seznamu advokátů se záznamem vyznačují následující skutečnosti: 

a) zápis do seznamu advokátů, 

b) pozastavení výkonu advokacie, 

c) zánik pozastavení výkonu advokacie, 

d) vyškrtnutí ze seznamu advokátů, 

e) výmaz záznamu o vyškrtnutí ze seznamu advokátů. 

Čl. 46 

Záznam o zápisu do seznamu advokátů 

(1) Záznam o zápisu do seznamu advokátů obsahuje tyto údaje: 

a) den, kdy došlo k zápisu do seznamu advokátů, 

b) jméno a příjmení advokáta a jeho akademické tituly, 

c) rodné číslo nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození advokáta, 

d) adresu bydliště advokáta, jejíž součástí musí být název obce (města), popřípadě i název 

části obce (města), název ulice, číslo popisné a orientační a příslušné poštovní směrovací 

číslo, 

e) údaj o telekomunikačních spojeních do bydliště advokáta, 

f) identifikační číslo advokáta, 

g) evidenční číslo advokáta přidělené mu Komorou, 

h) adresu sídla advokáta s tím, že písmeno d) se použije obdobně, 

ch)  údaj o telekomunikačních spojeních do sídla advokáta, 

i) údaj o tom, že advokát byl zapsán do seznamu advokátů podle § 5a zákona, označení 

cizího státu, v němž advokát získal oprávnění k poskytování právních služeb, jakož  

i označení příslušného orgánu tohoto státu podle § 10 odst. 1 a 2 a § 35d odst. 2 zákona, 

j) údaj o způsobu, jakým advokát vykonává advokacii, 

k) název (obchodní jméno) sdružení, v němž advokát vykonává advokacii, adresu jeho sídla 

s tím, že písmeno d) se použije obdobně, údaj o telekomunikačních spojeních do sídla 

sdružení a jména, příjmení a evidenční čísla všech advokátů, kteří jsou účastníky 

sdružení, 

l) obchodní jméno společnosti, v níž advokát vykonává advokacii, adresu jejího sídla s tím, 

že písmeno d) se použije obdobně, identifikační číslo společnosti, údaj  
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o telekomunikačních spojeních do sídla společnosti a jména, příjmení a evidenční čísla 

všech advokátů, kteří jsou společníky společnosti, 

m) adresu pobočky či jiné obdobné organizační složky advokáta, sdružení nebo společnosti, 

v níž advokát poskytuje pravidelně právní služby s tím, že písm. d) se použije obdobně,  

a údaj o telekomunikačních spojeních do sídla pobočky (jiné obdobné organizační 

složky), 

n) údaj o jazykových znalostech advokáta, 

o) údaj o odborném zaměření advokáta, 

p) údaj o tom, že advokátovi bylo uloženo v kárném řízení kárné opatření veřejného 

napomenutí, pokuty, dočasného zákazu výkonu advokacie nebo vyškrtnutí ze seznamu 

advokátů, 

q) údaj o trvalé spolupráci mezi advokáty, 

r) další údaje stanovené jiným právním předpisem. 

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až f) a h) až m) musí být uvedeny v žádosti  

o zápis do seznamu advokátů nebo, je-li to povahou věci vyloučeno, písemně oznámeny 

Komoře nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu do seznamu advokátů, popřípadě ode dne, 

kdy příslušná skutečnost nastala; tyto údaje se považují za skutečnosti nezbytné pro vedení 

seznamu advokátů podle § 29 odst. 1 zákona. Údaj uvedený v odstavci 1 písm. k) musí 

advokát doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií písemné smlouvy podle § 14 odst. 1 

zákona; údaj uvedený v odstavci 1 písm. l) musí advokát doložit originálem nebo úředně 

ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. 

(3) Advokát je povinen oznámit písemně Komoře změnu údajů uvedených v odstavci 2, 

a to nejpozději do jednoho týdne, co nastala. 

(4) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. n), o) a q) se vyznačí v seznamu advokátů na 

základě písemné žádosti advokáta. 

(5) Údaj uvedený v odstavci 1 písm. p) se vyznačí v seznamu advokátů na základě 

pravomocného kárného rozhodnutí; tento údaj se vymaže ze seznamu advokátů, jakmile se na 

advokáta počne hledět, jako by mu nebylo uloženo kárné opatření (§ 35b zákona). 

(6) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) až e) a p) jsou údaji neveřejnými (čl. 43 odst. 6). 

Čl. 47 

Záznam o pozastavení výkonu advokacie 

(1) Záznam o pozastavení výkonu advokacie obsahuje tyto údaje: 

a) den, kdy pozastavení výkonu advokacie započalo, 

b) důvod pozastavení výkonu advokacie s odkazem na příslušné ustanovení zákona. 

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) jsou údaji neveřejnými (čl. 43 odst. 6). 

Čl. 48 

Záznam o zániku pozastavení výkonu advokacie 

Záznam o zániku pozastavení výkonu advokacie obsahuje údaj o dni, kdy k zániku 

pozastavení výkonu advokacie došlo. 
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Čl. 49 

Záznam o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a jeho výmaz 

(1) Záznam o vyškrtnutí ze seznamu advokátů obsahuje tyto údaje: 

a) den, kdy došlo k vyškrtnutí ze seznamu advokátů, 

b) důvod vyškrtnutí ze seznamu advokátů s odkazem na příslušné ustanovení zákona. 

(2) Byl-li záznam o vyškrtnutí ze seznamu advokátů na základě rozhodnutí soudu 

proveden v rozporu se zákonem nebo pokud bylo prokázáno, že neexistoval důvod, pro který 

došlo k vyškrtnutí ze seznamu advokátů ze zákona, Komora provede výmaz záznamu  

o vyškrtnutí ze seznamu advokátů, a to i bez návrhu bezodkladně poté, kdy se o příslušné 

skutečnosti dozvěděla; výmaz záznamu Komora v seznamu advokátů vyznačí s odkazem na 

tuto skutečnost. 

(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) jsou údaji neveřejnými (čl. 43 odst. 6). 

Oddíl třetí 

Záznamy v seznamu evropských advokátů 

Čl. 49a 

Obecné ustanovení 

V seznamu evropských advokátů se záznamem vyznačují následující skutečnosti: 

a) zápis do seznamu evropských advokátů, 

b) pozastavení výkonu advokacie (poskytování právních služeb), 

c) zánik pozastavení výkonu advokacie (poskytování právních služeb), 

d) vyškrtnutí ze seznamu evropských advokátů,  

e) výmaz záznamu o vyškrtnutí ze seznamu evropských advokátů. 

Čl. 49b 

Záznam o zápisu do seznamu advokátů 

Pro záznam o zápisu do seznamu evropských advokátů se použije přiměřeně ustanovení 

čl. 46 s tím, že tento záznam dále obsahuje označení příslušného orgánu domovského státu (§ 

10 odst. 3 zákona). 

Čl. 49c 

Ostatní záznamy 

Pro záznamy uvedené v čl. 49a písm. b) až e) se použijí obdobně ustanovení čl. 47 až 49. 
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Oddíl čtvrtý 

Záznamy v seznamu advokátních koncipientů 

Čl. 50 

Obecné ustanovení 

V seznamu advokátních koncipientů se záznamem vyznačují následující skutečnosti: 

a) zápis do seznamu advokátních koncipientů, 

b) pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta, 

c) zrušení pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta, 

d) vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů, 

e) výmaz záznamu o vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů. 

Čl. 51 

Záznam o zápisu do seznamu advokátních koncipientů 

(1) Záznam o zápisu do seznamu advokátních koncipientů obsahuje tyto údaje: 

a) den, kdy došlo k zápisu do seznamu advokátních koncipientů, 

b) jméno a příjmení advokátního koncipienta a jeho akademické tituly, 

c) rodné číslo advokátního koncipienta, 

d) adresu bydliště advokátního koncipienta, jejíž součástí musí být název obce (města), 

popřípadě i název části obce (města), název ulice, číslo popisné a orientační a příslušné 

poštovní směrovací číslo, 

e) údaj o telekomunikačních spojeních do bydliště advokátního koncipienta, 

f) evidenční číslo advokátního koncipienta přidělené mu Komorou, 

g) jméno, příjmení, adresu sídla a evidenční číslo advokáta, k němuž je advokátní koncipient 

v pracovním poměru, popřípadě obchodní jméno, adresu sídla a identifikační číslo 

společnosti, k níž je advokátní koncipient v pracovním poměru, včetně údaje  

o telekomunikačních spojeních; ustanovení písmena d) se použije obdobně, 

h) údaj o tom, že advokátnímu koncipientovi bylo uloženo v kárném řízení kárné opatření 

veřejného napomenutí, pokuty nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů. 

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až e) a g) musí být uvedeny v žádosti o zápis do 

seznamu advokátních koncipientů; tyto údaje se považují za skutečnosti nezbytné pro vedení 

seznamu advokátních koncipientů (§ 29 odst. 1 a § 39 zákona). 

(3) Advokátní koncipient je povinen oznámit písemně Komoře změnu údajů uvedených  

v odstavci 2, a to nejpozději do jednoho týdne, co nastala. 

(4) Údaj uvedený v odstavci 1 písm. h) se vyznačí v seznamu advokátních koncipientů 

na základě pravomocného kárného rozhodnutí; tento údaj se vymaže ze seznamu advokátních 

koncipientů, jakmile se na advokátního koncipienta počne hledět, jako by mu nebylo uloženo 

kárné opatření (§ 35b zákona). 

(5) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) až e) a h) jsou údaji neveřejnými (čl. 43 odst. 6). 
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Čl. 52 

Další záznamy v seznamu advokátních koncipientů 

Pro záznamy v seznamu advokátních koncipientů o pozastavení výkonu právní praxe 

advokátního koncipienta, o zániku pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta 

a o vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů nebo o výmazu záznamu o vyškrtnutí ze 

seznamu advokátních koncipientů se použijí obdobně čl. 47 až 49. 

Oddíl pátý 

Záznamy v seznamu sdružení a společností 

Čl. 53 

Obecné ustanovení 

(1) V seznamu sdružení a společností (dále jen „seznam“) se záznamem vyznačují 

následující skutečnosti: 

a) zápis sdružení nebo společnosti do seznamu, 

b) vyškrtnutí sdružení nebo společnosti ze seznamu, 

c) výmaz záznamu o vyškrtnutí ze seznamu. 

(2) Podkladem pro záznam v seznamu jsou údaje obsažené v seznamu advokátů; záznam 

v seznamu se provede současně s příslušným záznamem v seznamu advokátů. 

Čl. 54 

Záznam o zápisu sdružení nebo společnosti do seznamu 

Záznam o zápisu do seznamu obsahuje tyto údaje: 

a) den, kdy došlo k zápisu sdružení nebo společnosti do seznamu, 

b) název (obchodní jméno) sdružení nebo společnosti, 

c) adresu sídla sdružení nebo společnosti, jejíž součástí musí být název obce (města), 

popřípadě i název části obce (města), název ulice, číslo popisné a orientační a příslušné 

poštovní směrovací číslo, 

d) jména, příjmení a evidenční čísla všech advokátů, kteří jsou účastníky sdružení nebo 

společníky společnosti, jakož i údaj o tom, který z nich byl pověřen k jednání ve vztahu 

ke Komoře, 

e) identifikační číslo společnosti. 

Čl. 55 

Záznam o vyškrtnutí sdružení nebo společnosti ze seznamu 

Záznam o vyškrtnutí sdružení nebo společnosti ze seznamu obsahuje údaj o dni, kdy  

k vyškrtnutí sdružení nebo společnosti ze seznamu došlo. 
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ČÁST PÁTÁ 

HOSPODAŘENÍ KOMORY 

Oddíl první 

Finanční hospodaření Komory 

Čl. 56 

Obecné ustanovení 

(1) Finanční hospodaření Komory se řídí rozpočtem České advokátní komory (dále jen 

„rozpočet“), není-li v odstavci 2 stanoveno jinak. 

(2) Hospodaření Komory s prostředky sociálního fondu Komory, popřípadě jiných fondů 

Komory [§ 43 písm. c) zákona], se řídí jinými stavovskými předpisy. 

Čl. 57 

Rozpočtový rok 

Rozpočtový rok Komory je shodný s kalendářním rokem. 

Čl. 58 

Návrh rozpočtu 

(1) Návrh rozpočtu sestává z reálného odhadu příjmů a výdajů Komory v rozpočtovém 

roce. 

(2) Jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu se dělí do rozpočtových kapitol. Představenstvo 

může usnesením, uveřejněným v oznamovací části Věstníku, stanovit podrobnější zásady pro 

sestavování rozpočtu, včetně podrobnějšího členění jednotlivých rozpočtových kapitol. 

(3) Návrh rozpočtu vypracovává tajemník a předkládá jej k vyjádření předsedovi 

kontrolní rady, a pokud jde o plánované výdaje kárné komise, odvolací kárné komise  

a zkušební komise, též předsedům těchto orgánů. 

(4) Předseda předkládá návrh rozpočtu, spolu s vyjádřeními podle odstavce 3, ke 

schválení představenstvu, a to zpravidla tak, aby představenstvo návrh rozpočtu projednalo na 

poslední schůzi v roce předcházejícím rozpočtovému roku. 

Čl. 59 

Schválení rozpočtu 

(1) Rozpočet schvaluje představenstvo; rozpočet je schválen, hlasovala-li pro něj většina 

všech členů představenstva. 

(2) Rozpočet schválený podle odstavce 1 uveřejní předseda bez odkladu ve Věstníku. 

(3) Každý advokát má právo na podrobnou informaci o jednotlivých příjmových  

a výdajových položkách rozpočtu; může rovněž požádat kontrolní radu o přezkoumání 

konkrétní výše plateb vyplácených jednotlivým pracovníkům či obchodním partnerům 

Komory. V případě, že by si získání informace vyžádalo zvýšené náklady, může Komora po 

advokátovi požadovat úplatu za poskytnutí informace. O výši takové úplaty rozhodne 
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představenstvo. Informace je advokátovi poskytnuta zpravidla do 30 dnů od požádání. 

Podrobnosti stanoví kancelářský řád. 

Čl. 60 

Rozpočtové provizorium 

Po dobu, než dojde ke schválení rozpočtu, se řídí finanční hospodaření Komory 

rozpočtem na předchozí rozpočtový rok. 

Čl. 61 

Změna rozpočtu 

Pro postup při změně rozpočtu se použijí obdobně ustanovení čl. 58 a 59. 

Čl. 62 

Čerpání rozpočtové rezervy 

Rozpočtovou rezervu lze čerpat pouze k účelu stanovenému představenstvem. 

Oddíl druhý 

Hospodaření s majetkem Komory 

Čl. 63 

Nakládání s majetkem Komory v rámci obvyklého hospodaření 

(1) Rozhodování o nakládání s majetkem Komory v rámci obvyklého hospodaření 

přísluší předsedovi Komory. Předseda je oprávněn přenést pravomoc nakládat s majetkem 

Komory  

v rámci obvyklého hospodaření na tajemníka, popřípadě na jiného zaměstnance Komory; 

ustanovení čl. 13 odst. 2 tím není dotčeno. 

(2) Představenstvo je oprávněno upravit nakládání s majetkem Komory v rámci 

obvyklého hospodaření odchylně od odstavce 1. 

Čl. 64 

Nakládání s majetkem Komory mimo rámec obvyklého hospodaření 

(1) Rozhodování o nakládání s majetkem Komory mimo rámec obvyklého hospodaření 

přísluší představenstvu. 

(2) Nakládáním s majetkem Komory mimo rámec obvyklého hospodaření podle 

odstavce 1 se rozumí zejména 

a) uzavření úvěrové smlouvy nebo smlouvy o půjčce, 

b) nabytí nebo zcizení podílu na jiné právnické osobě, 

c) zatížení majetku Komory zástavním nebo jiným obdobným právem, 

d) nakládání s nemovitým majetkem Komory, 

e) nakládání s jiným majetkem Komory, jehož hodnota je vyšší než 1 000 000,- Kč. 
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(3) Každé rozhodnutí představenstva o nakládání s majetkem Komory mimo obvyklé 

hospodaření dá předseda bez odkladu na vědomí předsedovi kontrolní rady. 

Čl. 65 

Nakládání s majetkem Komory na základě výsledků výběrového řízení 

(1) Rozhodnutí o nakládání s majetkem Komory podle čl. 64 v případě, kdy hodnota 

majetku nebo závazku Komory je vyšší než 2 000 000,- Kč, se činí na základě výsledků 

výběrového řízení; jedná-li se o opakující se plnění, považuje se za hodnotu majetku nebo 

závazku Komory součet těchto plnění za dobu jednoho kalendářního roku. Hlavním kriteriem 

v případě prodeje majetku Komory na základě výběrového řízení je výše nabídnuté ceny. 

(2) Podmínky výběrového řízení, popřípadě i způsob jejich uveřejnění stanoví v každém 

jednotlivém případě představenstvo; předseda je dá bez odkladu na vědomí předsedovi 

kontrolní rady. 

Čl. 66 

Smlouva uzavřená Komorou a členy (náhradníky) orgánů Komory nebo osobami 

jim blízkými 

Smlouva mezi Komorou a členem (náhradníkem) představenstva, kontrolní rady, kárné 

komise nebo odvolací kárné komise anebo osobami jim blízkými, jejímž předmětem je plnění 

vyšší než 10 000,- Kč, musí být uzavřena v písemné formě a po předchozím souhlasu 

představenstva; předseda předloží jedno vyhotovení smlouvy bez odkladu po jejím uzavření 

předsedovi kontrolní rady. 

Čl. 67 

Dary z majetku Komory 

(1) Majetku Komory nelze použít k poskytování darů; to neplatí, má-li být daru použito 

k 

a) rozvoji právní kultury v tuzemsku nebo v zahraničí, včetně rozvoje advokacie nebo 

jiných právnických povolání, 

b) rozvoji kolegiálních vztahů mezi advokáty, 

c) zvýšení prestiže a dobrého jména advokacie v tuzemsku nebo v zahraničí, 

d) humanitárním nebo jiným veřejně prospěšným účelům. 

(2) Stavovské předpisy uvedené v čl. 56 odst. 2 nejsou ustanovením odstavce 1 dotčeny. 

Oddíl třetí 

Účetnictví Komory 

Čl. 68 

Vedení účetnictví 

Komora vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 

předpisy 
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Čl. 69 

Ověření účetní závěrky auditorem 

 

Řádná i mimořádná účetní závěrka Komory musí být ověřena auditorem. 

 

Oddíl čtvrtý 

Oznamování výsledků hospodaření Komory 

Čl. 70 

Předseda Komory uveřejní ve Věstníku bez zbytečného odkladu po projednání 

představenstvem 

a) hlavní údaje účetní závěrky předchozího kalendářního roku, 

b) zprávu o hospodaření s majetkem Komory v předchozím kalendářním roce, 

c) údaje o stavu majetku Komory k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, 

d) výrok auditora o ověření účetní závěrky předchozího kalendářního roku. 

ČÁST ŠESTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Společné ustanovení 

Čl. 71 

Zaměstnancem Komory podle tohoto organizačního řádu se rozumí i advokát, který se 

pod dohledem předsedy, předsedy kontrolní rady nebo předsedy kárné komise anebo předsedy 

odvolací kárné komise dlouhodobě podílí na plnění úkolů Komory. 

Ustanovení přechodná 

Čl. 72 

(1) Regionální sekce Komory zřízené do dne účinnosti tohoto organizačního řádu se 

považují za regionální střediska podle čl. 27. 

(2) Regionální zmocněnci Komory jmenovaní do dne účinnosti tohoto organizačního 

řádu se považují za regionální představitele podle čl. 27 odst. 3. 

Čl. 73 

Za jiné orgány Komory podle čl. 28 se považují i poradní orgány Komory, které byly 

zřízeny do dne účinnosti tohoto organizačního řádu. 

Čl. 74 

Kancelářský řád vydaný podle dosavadních předpisů se považuje za kancelářský řád 

podle čl. 40; předseda vydá do 30. června 2000 nový kancelářský řád. 
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Ustanovení závěrečná 

Čl. 75 

Zrušovací ustanovení 

Zrušují se 

1. usnesení sněmu č. 2/1996 Věstníku, kterým se přijímá Organizační řád České advokátní 

komory, 

2. čl. 33 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se 

stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, 

3. usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 1. července 1996, 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, které bylo uveřejněno pod č. 5/1997 Věstníku. 

Čl. 76 

Účinnost 

Tento organizační řád nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku. 

 

 

JUDr. Karel Čermák, v. r. 

předseda České advokátní komory 
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Účinnost: 

 

Usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní 

komory, bylo vyhlášeno v částce 4/1999 Věstníku, rozeslané dne 11. listopadu 1999; nabylo 

účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 11. prosince 1999. 

 

Změny: 

 

1. Usnesení sněmu č. 2/2002 Věstníku, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, 

kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, bylo vyhlášeno v částce 4/2002 

Věstníku, rozeslané dne 29. listopadu 2002; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. 

dnem 29. prosince 2002, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1,4,9 až 13, 15 až 17 a 19 až 21, 

která nabyla účinnosti dnem, ve kterém vstoupila v platnost smlouva o přistoupení ČR 

k Evropské unii, t.j. dnem 1. května 2004. 

2. Usnesení sněmu č. 8/2002 Věstníku, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, 

kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu č. 

2/2002 Věstníku, bylo vyhlášeno v částce 3/2005 Věstníku, rozeslané dne 30. listopadu 2005; 

nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 30. prosince 2005. 

3. Usnesení sněmu č. 5/2009 Věstníku, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, 

kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění pozdějších 

stavovských předpisů, bylo vyhlášeno v částce 4/2009 Věstníku, rozeslané dne 25.listopadu 

2009; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 25. prosince 2009. 

4. Usnesení sněmu č. 3/2013 Věstníku, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, 

kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění pozdějších 

stavovských předpisů, bylo vyhlášeno v částce 3/2013 Věstníku, rozeslané dne 25. listopadu 

2013; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 25. prosince 2013. 

5. Usnesení sněmu č. 4/2017 Věstníku, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, 

kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění pozdějších 

stavovských předpisů, bylo vyhlášeno v částce 3/2017 Věstníku, rozeslané dne 1. prosince 

2017; nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2018. 

6. Usnesení sněmu č. 6/2021 Věstníku, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, 

kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění pozdějších 

stavovských předpisů, bylo vyhlášeno v částce 4/2021 Věstníku, rozeslané dne 16. listopadu 

2021; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 16. prosince 2021. 

 

 

Opravy: 

 

1. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku bylo 

uveřejněno v částce 1/2000 Věstníku, rozeslané dne 14. února 2000. 

2. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku bylo 

uveřejněno v částce 2/2002 Věstníku, rozeslané dne 29. srpna 2002. 

 

 

 


