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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY  

 

č. 1/2001 Věstníku 

 

ze dne 14. června 2001, 

 

 kterým se stanoví pravidla vydávání Věstníku České advokátní komory, 

 

ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/2004 Věstníku, usnesení 

představenstva České advokátní komory č. 11/2006 Věstníku, usnesení představenstva 

České advokátní komory č. 1/2019 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní 

komory č. 3/2020 Věstníku a redakčního sdělení o opravě tiskové chyby oznámeného 

v částce 4/2004 Věstníku 

Představenstvo České advokátní komory (dále jen „představenstvo“) se usneslo podle § 53 

odst.1 písm. d) zákona č.85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č.210/1999 Sb. a zákona 

č.120/2001 Sb. (dále jen „zákon“), takto:  

Čl. 1 

Částky Věstníku 

(1) Věstník České advokátní komory (dále jen „Věstník“) se vede v částkách; částky 

Věstníku, vyjma částek zvláštních (čl. 2), se postupně označují od počátku kalendářního roku 

arabskými čísly v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Strany 

každé částky se číslují samostatně 

(2) Záhlaví částky obsahuje text: „Věstník České advokátní komory“, pořadové číslo 

částky a označení dne, kdy byla zpřístupněna. 

Čl. 2 

Zvláštní částky Věstníku 

Rozhodnutí o uložení kárného opatření veřejného napomenutí uveřejňuje předseda České 

advokátní komory (dále jen „předseda Komory“) podle § 35a odst. 2 zákona ve zvláštní částce 

Věstníku. 

Čl. 3 

Uspořádání částek Věstníku 

Částky Věstníku, vyjma částek zvláštních, se zpravidla dělí na 

a) část normativní, ve které se  

1. vyhlašují stavovské předpisy,  

2. uveřejňují úplná znění stavovských předpisů, jak vyplývají z pozdějších změn 

a doplnění. Úplná znění stavovských předpisů uveřejňuje ve Věstníku předseda 

Komory; 

b) část oznamovací, ve které se uveřejňují  

1. záznamy v seznamu advokátů a záznamy v seznamu advokátních koncipientů [§55c 

odst.1 písm. a) až h) zákona], 

2. oznámení o termínech advokátních zkoušek a uznávacích zkoušek, 
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3. stanoviska představenstva k výkladu právních předpisů upravujících advokacii 

a stavovských předpisů,1) 

4. rozpočet České advokátní komory (dále jen „Komora “),2) 

5. výsledky hospodaření Komory,3) 

6. redakční sdělení o opravě tiskových chyb (čl. 5),  

7. jiné skutečnosti stanovené stavovským předpisem, usnesením sněmu nebo usnesením 

představenstva. 

Čl. 4 

Vyhlášení stavovského předpisu ve Věstníku 

(1) Vyhlášením stavovského předpisu ve Věstníku se rozumí zpřístupnění částky, v níž je 

stavovský předpis obsažen, postupem podle čl. 6. 

(2) Stavovské předpisy a jejich úplná znění se při jejich vyhlášení ve Věstníku opatřují 

pořadovými čísly v souvislé řadě; tato číselná řada se uzavírá koncem kalendářního roku. 

(3) Stavovské předpisy a jejich úplná znění se v jiných stavovských předpisech citují pod 

pořadovým číslem, pod kterým byly podle odstavce 1 vyhlášeny ve Věstníku. 

Čl. 5 

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 

Tiskové chyby se ve Věstníku opravují redakčním sdělením, které uveřejňuje ve Věstníku 

předseda Komory. 

Čl. 5a 

Jazyk stavovských předpisů vyhlašovaných ve Věstníku 

(1) Stavovské předpisy se vyhlašují v českém jazyce. 

(2) Texty platných stavovských předpisů a jejich překlady do anglického jazyka se 

uveřejňují v elektronické podobě na webových stránkách Komory, a to nejpozději v den nabytí 

účinnosti příslušného stavovského předpisu. 

(3) Představenstvo může rozhodnout, že překlad textu platného stavovského předpisu do 

anglického jazyka bude uveřejněn též v oznamovací části Věstníku. 

Čl. 6 

Zpřístupnění Věstníku 

Věstník se zpřístupňuje veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových 

stránkách Komory. 

 
1)    Čl. 7 odst. 1 písm. f) usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České 

advokátní komory. 
2)    Čl. 59 odst. 2 usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní 

komory. 
3)    Čl. 70 usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory. 
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Čl. 7 

zrušen 

Čl. 8 

Redakce Věstníku 

Redakci Věstníku a jeho zveřejňování zajišťuje předseda Komory. 

Čl. 9 

zrušen 

Čl. 10 

Platnost a účinnost stavovských předpisů 

 

(1) Stavovské předpisy podepsané předsedou Komory4) nabývají platnosti dnem jejich 

vyhlášení ve Věstníku. 

(2) Dnem účinnosti stavovského předpisu se rozumí den, ve kterém se stavovský předpis 

stal závazným (§ 53 odst. 3 a 4 zákona). 

Čl. 11 

Zrušovací ustanovení 

Zrušují se: 

1. usnesení představenstva České advokátní komory č.1/1996 Věstníku, o vyhlašování 

stavovských předpisů a o Věstníku České advokátní komory, 

2. usnesení představenstva České advokátní komory č.3/1998 Věstníku, kterým se mění 

a doplňuje usnesení představenstva České advokátní komory č.1/1996 Věstníku, 

o vyhlašování stavovských předpisů a o Věstníku České advokátní komory. 

Čl. 12 

Účinnost 

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

 

JUDr. Karel Čermák, v.r. 

 

předseda 

České advokátní komory 

  

 
4)   Čl. 12 odst. 1 písm. d) usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České 

advokátní komory. 
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Účinnost: 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku, kterým se stanoví 

pravidla vydávání Věstníku České advokátní komory, bylo vyhlášeno v částce 2/2001 Věstníku, 

rozeslané dne 10. září 2001; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, t.j. dnem 10. října 

2001.  

 

Změny: 

 

1. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/2004 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku, kterým se stanoví 

pravidla pro vydávání Věstníku České advokátní komory, bylo vyhlášeno v částce 3/2004 

Věstníku, rozeslané dne 30. července 2004; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. 

dnem 29. srpna 2004. 

2. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 11/2006 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku, kterým se stanoví 

pravidla pro vydávání Věstníku České advokátní komory, ve znění usnesení představenstva 

České advokátní komory č. 5/2004 Věstníku, bylo vyhlášeno v částce 4/2006 Věstníku, rozeslané 

dne 30. listopadu 2006; nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2007. 

3. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2019 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku, kterým se stanoví 

pravidla pro vydávání Věstníku České advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů, bylo 

vyhlášeno v částce 2/2019 Věstníku, zpřístupněné dne 1. července 2019; nabylo účinnosti 

dnem 31. července 2019. 

4. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2020 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku, kterým se stanoví 

pravidla pro vydávání Věstníku České advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů, bylo  

vyhlášeno v částce 3/2020 Věstníku, zpřístupněné dne 1. října 2020; nabylo účinnosti dnem 

31. října 2020. 

Opravy: 

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v usnesení představenstva ČAK č. 5/2004 Věstníku 

bylo uveřejněno v částce 4/2004 Věstníku, rozeslané dne 30. listopadu 2004. 

 

 

 

 


