
   

1 

 

 

USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

č. 5/1999 Věstníku 

ze dne 8. listopadu 1999, 

o sociálním fondu České advokátní komory, 

ve znění usnesení sněmu České advokátní komory č. 3/2002 Věstníku, usnesení sněmu 

České advokátní komory č. 7/2005 Věstníku, usnesení sněmu České advokátní komory 

č. 6/2009 Věstníku, usnesení sněmu České advokátní komory č. 2/2013 Věstníku, usnesení 

sněmu České advokátní komory č. 5/2017 Věstníku a usnesení sněmu České advokátní 

komory č. 7/2021 Věstníku 

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

o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., takto: 

Oddíl první 

Úvodní ustanovení 

Čl. 1 

Toto usnesení upravuje tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem České 

advokátní komory (dále jen „fond“). 

Čl. 2 

Fond je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb advokátů  

a advokátních koncipientů nebo pozůstalých po nich, jakož i zaměstnanců a bývalých 

zaměstnanců České advokátní komory (dále jen „Komora“). 

Čl. 3 

Na poskytnutí prostředků z fondu není právní nárok. 

Čl. 4 

Prostředky poskytnuté z fondu nemusí být vráceny; to neplatí, jde-li o půjčku, nebo je-li 

dále stanoveno jinak. 

Oddíl druhý 

Tvorba fondu 

Čl. 5 

(1)  Fond je tvořen 

a) odvody advokátů do fondu podle zvláštního usnesení sněmu, 

b) polovinou výnosu z pokut uložených advokátům nebo advokátním koncipientům jako 

kárné opatření, 

c) splátkami půjček poskytnutých z fondu, 

d) prostředky z vrácených příspěvků, půjček a darů, 

e) peněžitými dary poskytnutými Komoře, pokud dárce prohlásí, že mají být příjmem 

fondu, 
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f) úroky nebo jinými přírůstky k prostředkům fondu, 

g) odvody zaměstnanců Komory do fondu za podmínek stanovených představenstvem 

České advokátní komory. 

(2) Představenstvo České advokátní komory (dále jen „představenstvo“) je oprávněno 

stanovit usnesením vyhlášeným ve Věstníku České advokátní komory další příjmy fondu. 

Oddíl třetí 

Používání fondu 

Obecná ustanovení 

Čl. 6 

Prostředků fondu lze použít 

a) k financování výchovných a vzdělávacích akcí pořádaných Komorou pro advokáty, 

b) k financování kulturně-společenských a sportovních akcí pořádaných Komorou, včetně 

akcí pořádaných regionálními středisky Komory (čl. 27 organizačního řádu), 

c) ke krytí ztrát vzniklých v důsledku snížení nebo prominutí příspěvků na činnost Komory, 

d) k výdajům, které Komoře vznikly z důvodů stanovených jiným právním předpisem. 

Čl. 7 

(1)  Za podmínek dále uvedených lze prostředků fondu použít i k poskytnutí 

a) příspěvku na zvyšování odborné kvalifikace, 

b) sociálního příspěvku, 

c) příspěvku na úhradu nákladů spojených s bezplatným poskytnutím právních služeb, 

d) příspěvku nástupci advokáta, 

e) příspěvku na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců Komory, 

f) příspěvku na kulturně-společenské a sportovní akce, 

g) půjčky, 

h) daru. 

(2)  Příspěvky, půjčky nebo dary podle odstavce 1 lze poskytnout jen na základě 

písemné žádosti, která musí obsahovat i vylíčení okolností, které mají být podle čl. 8 až 16 

důvodem k jejich poskytnutí; existenci těchto okolností je žadatel povinen prokázat. 

(3)  Příspěvek, půjčku nebo dar podle odst. 1 písm. f) až h) lze zaměstnanci Komory 

poskytnout pouze za podmínky, že se v daném kalendářním roce podílel na tvorbě fondu za 

podmínek stanovených představenstvem. 

(4)  Půjčky se poskytují na základě písemné smlouvy o půjčce. 

(5)  Byl-li příspěvek, půjčka nebo dar poskytnut na základě nepravdivých údajů, musí 

být prostředky z nich získané vráceny Komoře do jednoho měsíce ode dne doručení písemné 

výzvy. 

Zvláštní ustanovení 

Čl. 8 

Příspěvek na zvyšování odborné kvalifikace 

(1)  Příspěvek lze poskytnout advokátům na úhradu nákladů spojených s účastí na 

odborných školeních a seminářích nebo jiných výchovných a vzdělávacích akcích. 
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(2)  Příspěvek se zásadně poskytuje jednorázově; příspěvek ve formě stipendia je možné 

poskytnout pouze výjimečně, a to s přihlédnutím k potřebám advokacie a k sociální situaci 

advokáta. 

Čl. 9 

Sociální příspěvek 

(1) Jednorázový sociální příspěvek lze poskytnout až do výše trojnásobku základní 

sazby minimální měsíční mzdy stanovené právním předpisem 

a) advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi, který se nezaviněně ocitl ve finanční tísni, 

b) tomu, kdo nesl náklady pohřbu zemřelého advokáta nebo advokátního koncipienta.  

(2) Pozůstalému po advokátovi nebo advokátním koncipientovi lze poskytnout další 

jednorázový příspěvek až do výše stanovené v odstavci 1, pokud je to nezbytné k překonání 

nebo zmírnění jeho finanční tísně vyvolané úmrtím advokáta nebo advokátního koncipienta. 

(3) Pozůstalým po advokátovi nebo advokátním koncipientovi podle odstavce 2 se 

rozumí manžel (manželka), osoba žijící s advokátem nebo advokátním koncipientem 

v registrovaném partnerství, druh (družka), a děti, které byly na advokáta nebo advokátního 

koncipienta odkázány výživou. 

(4) Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může představenstvo poskytnout 

příspěvek podle odstavce 1 a 2 až do výše desetinásobku základní sazby minimální měsíční 

mzdy stanovené právním předpisem. 

Čl. 10 

 Příspěvek na úhradu nákladů spojených s bezplatným poskytnutím právních služeb 

(1)  Advokátovi, který byl Komorou určen k poskytnutí právních služeb a jehož odměnu 

nehradí stát, lze poskytnout jednorázový příspěvek na úhradu běžných administrativních prací 

spojených s poskytnutím právních služeb, pokud v podmínkách poskytnutí právních služeb 

Komora stanovila, že budou advokátem poskytnuty bezplatně; za jeden úkon právních služeb 

se příspěvek poskytuje ve výši dvojnásobku paušální částky, kterou stanoví právní předpis 

jako náhradu výdajů advokáta na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné.1) 

(2)  Pokud klient vzhledem ke svým příjmovým a majetkovým poměrům není schopen 

nahradit advokátovi hotové výdaje, které advokát v souvislosti s poskytováním právních 

služeb podle odstavce 1 vynaložil, lze advokátovi poskytnout další jednorázový příspěvek na 

skutečné účelně vynaložené a prokázané náklady, maximálně však do výše stanovené 

v odstavci 1. 

(3)  Jde-li o klienta uvedeného v odstavci 2, lze poskytnout advokátovi i další 

jednorázový příspěvek na úhradu jiných hotových výdajů, které advokát v souvislosti  

s poskytováním právních služeb účelně a prokazatelně vynaložil, a to zejména cestovních 

výdajů, výdajů na vypracování znaleckých posudků a vyjádření, výdajů na tlumočníka  

a pořízení překladů, výdajů na pořízení opisů a kopií, včetně jejich úředního ověření, jakož  

i výdajů na úřední ověření podpisů; příspěvek však nelze poskytnout na úhradu soudních nebo 

jiných obdobných poplatků. Výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k celkové výši 

hotových výdajů, které advokátovi prokazatelně vznikly; úhrada cestovních nákladů se však 

určí nejvýše ve výši stanovené podle právních předpisů o cestovních náhradách. 

 
1) § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), 

ve znění pozdějších předpisů. 
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(4)  Příspěvky podle odstavce 2 a 3 nelze poskytnout v případě, kdy povinnost k náhradě 

hotových výdajů byla soudem nebo jiným příslušným orgánem uložena protistraně. 

(5)  Příspěvky podle odstavce 1 až 3 lze advokátovi poskytnout až po ukončení 

poskytování právních služeb. Na příspěvek na úhradu cestovních výdajů při cestách do 

zahraničí lze však advokátovi poskytnout zálohu, jsou-li proto důvody zvláštního zřetele 

hodné; advokát je povinen poskytnutou zálohu Komoře vyúčtovat do jednoho týdne po 

ukončení poskytování právních služeb, nejpozději však do tří měsíců po ukončení cesty do 

zahraničí. 

Čl. 11 

Příspěvek nástupci advokáta 

(1)  Příspěvek lze poskytnout advokátovi, který byl Komorou určen nástupcem advokáta 

(§ 27 odst. 4 zákona) nebo zástupcem advokáta (§ 27 odst. 1 zákona), pokud na zástupce 

přešla práva a povinnosti zastoupeného advokáta podle § 27 odst. 2 zákona (dále jen 

„nástupce“), avšak nástupce v poskytování právních služeb klientům svého předchůdce 

nepokračuje, popřípadě pokračuje v poskytování právních služeb pouze některému nebo 

některým z nich. 

(2)  Příspěvek se poskytuje na úhradu nákladů, které nástupci vzniknou v souvislosti  

s uzavřením klientských spisů a s jejich předáním klientům, popřípadě jimi určeným 

advokátům nebo jiným osobám, a to včetně nákladů vzniklých v souvislosti s archivací  

a skartací spisů nebo opatřením a zpracováním podkladů pro vyúčtování pohledávek  

a závazků klientů pro účely insolvenčního nebo dědického řízení. 

(3) Příspěvek je jednorázový a poskytuje se do výše 350 Kč za každý klientský spis 

uzavřený a předaný některým ze způsobů uvedených v odstavci 2; při rozhodování o přiznání 

příspěvku a jeho výši se přihlédne zejména k tomu, zda a jak nástupce splnil své povinnosti 

související s uzavřením a předáním spisu. Celková výše vyplaceného příspěvku určenému 

nástupci v jednotlivém případě podle odstavců 1 a 2 však nesmí přesáhnout 100 000 Kč. 

Pokud počet klientských spisů uzavřených nástupcem je vyšší než 300, může být celková 

výše příspěvku zvýšena až na dvojnásobek. 

(4) V odůvodněných případech lze nástupci poskytnout další jednorázový příspěvek na 

úhradu hotových výdajů, které nástupce v souvislosti s uzavřením klientských spisů nebo  

s jejich předáním klientům účelně a prokazatelně vynaložil. 

(5) Příspěvky podle odstavce 3 a 4 lze advokátovi poskytnout až po uzavření všech 

klientských spisů způsobem uvedeným v odstavci 2 a předložení písemné zprávy; advokát 

však může požádat Komoru o poskytnutí zálohy, odůvodňují-li to okolnosti případu. 

Čl. 12 

Příspěvek na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců Komory 

(1)  Příspěvek lze poskytnout zaměstnancům nebo bývalým zaměstnancům Komory, 

kteří jsou ve starobním nebo invalidním důchodu. 

(2)  Příspěvek se poskytuje za účelem uspokojení kulturních, zdravotních nebo 

sociálních potřeb osob uvedených v odstavci 1 nebo osob jim blízkých, včetně dětí, které jsou 

na ně odkázány výživou, a to jako 

a) příspěvek na úhradu nákladů spojených s dovolenou a rekreací, 

b) příspěvek na úhradu nákladů na zdravotní služby, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, 
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c) příspěvek na úhradu poplatků za vzdělávací kurzy,  

d) příspěvek na úhradu vstupného na společenské a kulturní akce, 

e) příspěvek za účelem řešení neočekávaných závažných sociálních situací. 

Čl. 13 

Příspěvek na kulturně-společenské a sportovní akce 

Advokátům, kteří jsou organizátory kulturně-společenské nebo sportovní akce, jejímiž 

účastníky budou advokáti, advokátní koncipienti nebo zaměstnanci Komory, lze poskytnout 

jednorázový příspěvek na úhradu nákladů vzniklých s jejím uspořádáním. 

Čl. 14 

Půjčka advokátům a advokátním koncipientům 

(1)  Jestliže to odůvodňují jejich majetkové nebo sociální poměry, lze advokátům 

poskytnout půjčku na 

a) vybavení kanceláře, 

b) stavební úpravy kanceláře, 

c) další vzdělávání, 

d) překlenutí finančních obtíží, v nichž se nezaviněně ocitli. 

(2)  Advokátním koncipientům lze poskytnout půjčku k účelům uvedeným v odstavci 1 

písm. d). 

(3)  Půjčku lze poskytnout do výše 100 000 Kč. 

(4)  Půjčka je bezúročná. 

(5)  Doba splatnosti půjčky bude dohodnuta ve smlouvě o půjčce; nesmí však být delší 

než pět let. Použije-li advokát nebo advokátní koncipient prostředků získaných z půjčky k 

jinému účelu, než ke kterému mu byla půjčka poskytnuta, je povinen splatit půjčku nebo její 

zbytek do jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy Komory ke splacení půjčky; 

advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi nebude v takovém případě další půjčka zpravidla 

poskytnuta. Nedohodne-li se advokát nebo advokátní koncipient s Komorou jinak, je v 

případě vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo ze seznamu advokátních koncipientů půjčka 

nebo její zbytek splatný do tří měsíců ode dne vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo ze 

seznamu advokátních koncipientů. 

(6)  Další půjčka může být poskytnuta teprve po splacení předchozí půjčky. 

Čl. 15 

Půjčka zaměstnancům Komory 

(1)  Jestliže to odůvodňují jejich majetkové nebo sociální poměry, lze zaměstnancům 

Komory (dále jen „zaměstnanec“) poskytnout půjčku na 

a) pořízení, rekonstrukci nebo opravy bytu nebo nemovitosti, které jsou nebo budou 

zaměstnancem používány k trvalému bydlení, 

b) zařízení bytu nábytkem nebo jiným obvyklým vybavením, 

c) překlenutí finančních obtíží, v nichž se nezaviněně ocitli. 

(2)  Půjčku lze poskytnout do výše 50 000 Kč. 
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(3)  Doba splatnosti půjčky bude dohodnuta ve smlouvě o půjčce; nesmí však být delší 

než pět let. Použije-li zaměstnanec prostředků získaných z půjčky k jinému účelu, než ke 

kterému mu byla půjčka poskytnuta, je povinen splatit půjčku nebo její zbytek do jednoho 

měsíce ode dne doručení písemné výzvy Komory ke splacení půjčky; zaměstnanci nebude  

v takovém případě další půjčka zpravidla poskytnuta. Nedohodne-li se zaměstnanec  

s Komorou jinak, je v případě skončení pracovního poměru ke Komoře půjčka nebo její 

zbytek splatný do tří měsíců ode dne skončení pracovního poměru. 

(4)  Ustanovení čl. 14 odst. 4 a 6 se použijí obdobně. 

Čl. 16 

Dary 

(1)  Prostředků fondu je možné použít k poskytnutí daru, má-li být daru použito k 

a) dobročinným, humanitárním nebo jiným veřejně prospěšným účelům, 

b) rozvoji nezávislé advokacie nebo k zajištění práva na obhajobu a spravedlivý proces v 

zemích s nedemokratickým režimem. 

(2)  Prostředků fondu je možné použít i k poskytnutí daru zaměstnancům nebo bývalým 

zaměstnancům Komory při příležitosti jejich životního nebo pracovního jubilea. 

Oddíl čtvrtý 

Hospodaření s fondem 

Čl. 17 

(1)  O použití prostředků fondu rozhoduje představenstvo. 

(2)  Představenstvo je oprávněno pověřit předsedu Komory, aby rozhodoval o použití 

prostředků fondu na základě představenstvem stanovených zásad; to neplatí o použití fondu 

podle čl. 6 písm. c). 

Čl. 18 

(1)  Prostředky fondu se evidují odděleně od ostatních prostředků Komory. 

(2)  Prostředky fondu se zpravidla ukládají na samostatném účtu u bank. 

Čl. 19 

(1)  Předseda Komory předkládá představenstvu do konce měsíce září každého roku 

zprávu o hospodaření s fondem v předchozím kalendářním roce; jedno vyhotovení zprávy 

předloží předseda Komory na vědomí předsedovi kontrolní rady. 

(2)  Předseda Komory uveřejní ve Věstníku České advokátní komory podstatné údaje ze 

zprávy o hospodaření s fondem podle odstavce 1 v rámci zprávy o hospodaření s majetkem 

Komory. 
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Oddíl pátý 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

Společná ustanovení 

Čl. 20 

(1)  V jednom kalendářním roce lze prostředků fondu použít k účelům uvedeným 

a) v čl. 6 písm. b) nejvýše do částky 5 000 000 Kč, 

b) v čl. 12 nejvýše do částky 6 000 Kč na jednoho zaměstnance nebo bývalého zaměstnance 

Komory a 

c) v čl. 16 nejvýše do částky 500 000 Kč. 

 

(2)  Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může představenstvo, po předchozím 

vyjádření kontrolní rady, zvýšit na příslušný kalendářní rok částky uvedené v odstavci 1, 

maximálně však o 50 %. 

Čl. 21 

Představenstvo je na základě návrhu předsedy Komory oprávněno rozhodnout v 

jednotlivých případech o použití prostředků fondu nad částky uvedené v čl. 20. 

Čl. 21a 

Advokátem podle tohoto usnesení se rozumí i usazený evropský advokát.2) 

Přechodná ustanovení 

Čl. 22 

Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb Komory vytvořené a závazky a 

pohledávky za tímto fondem vzniklé přede dnem, kdy toto usnesení nabude účinnosti, se 

tímto dnem stávají prostředky fondu a závazky a pohledávkami za fondem. 

 

Čl. 23 

Prostředky fondu vytvořené a závazky a pohledávky za fondem vzniklé před účinností 

tohoto usnesení se považují za prostředky fondu a za závazky a pohledávky za fondem podle 

tohoto usnesení. 

Závěrečná ustanovení 

Čl. 24 

Zrušuje se usnesení sněmu č. 5/1996 Věstníku, o tvorbě a používání sociálního fondu 

České advokátní komory. 

 
2) § 35l odst. 1 zákona č.85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 25 

Toto usnesení nabude účinnosti dnem 1. ledna 2000. 

 

 

JUDr. Karel Čermák, v. r. 

 

předseda 

České advokátní komory 
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Účinnost: 

 

Usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České 

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

1999; nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2000.  

 

Změny: 

 

1. Usnesení sněmu České advokátní komory č. 3/2002 Věstníku, kterým se mění usnesení 

sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu 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 bod 16, které nabylo účinnosti dnem, ve kterém vstoupila v platnost smlouva o přistoupení 

ČR k Evropské unii, tj. dnem 1. května 2004. 

2. Usnesení sněmu České advokátní komory č. 7/2005 Věstníku, o fondu České advokátní 

komory pro vzdělávání advokátních koncipientů a o změně usnesení sněmu č. 5/1999 

Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, bylo vyhlášeno v částce 3/2005 

Věstníku, rozeslané dne 30. listopadu 2005; nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2006. 

3. Usnesení sněmu České advokátní komory č. 6/2009 Věstníku, kterým se mění usnesení 

sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní 

komory, ve znění pozdějších stavovských předpisů, bylo vyhlášeno v částce 4/2009 Věstníku, 

rozeslané dne 25. listopadu 2009; nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2009. 

4. Usnesení sněmu České advokátní komory č. 2/2013 Věstníku, kterým se mění usnesení 

sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu 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, t.j. dnem 

25. prosince 2013. 

5. Usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/2017 Věstníku, kterým se mění usnesení 

sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu 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 České advokátní komory č. 7/2021 Věstníku, kterým se mění usnesení 

sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní 

komory, ve znění pozdějších stavovských předpisů, bylo vyhlášeno v částce 4/2021 Věstníku, 

rozeslané dne 16. listopadu 2021; nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2022. 

 


