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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

č. 6/2018 Věstníku 

ze dne 12. června 2018, 

 

o úpravě výše příspěvku na činnost České advokátní komory 

 

 

 Představenstvo České advokátní komory se v návaznosti na míru inflace zjištěné 

Českým statistickým úřadem v letech 2004 až 2017 usneslo podle § 30 odst. 1 a § 43 písm. d) 

zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 4 usnesení 

sněmu č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České 

advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

 

 

Čl. I 

Úprava výše příspěvku 

(1) Výše příspěvku na činnost České advokátní komory (dále jen „příspěvek“) na jeden 

kalendářní rok počínaje rokem 2019 činí 

a) 10 600 Kč, 

b) 3 800 Kč, byl-li advokátovi pozastaven výkon advokacie, 

c) 5 300 Kč, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 30. červnu kalendářního roku, na 

který má být příspěvek zaplacen. 

(2) Úprava výše příspěvku podle odstavce 1 se vztahuje rovněž na usazené evropské 

advokáty (čl. 5a usnesení č. 4/1999 Věstníku). 

(3) Ostatní ustanovení usnesení č. 4/1999 Věstníku nejsou úpravou podle odstavců 1 a 2 

dotčena. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Pokud advokát nebo usazený evropský advokát přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

usnesení již zaplatil příspěvek na rok 2019 v doposud stanovené výši, je povinen nejpozději 

do 20. ledna 2019 doplatit rozdíl mezi výší jím již zaplaceného příspěvku a výší příspěvku 

stanoveného tímto usnesením. 

Čl. III 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se usnesení představenstva České advokátní komory č. 14/2004 Věstníku ze dne 

9. listopadu 2004 o úpravě výše příspěvku na činnost České advokátní komory. 
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Čl. IV 

Účinnost 

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

advokátní komory. 

 

 

 

JUDr. Vladimír Jirousek, v.r. 

 

předseda 

České advokátní komory 
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Účinnost: 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2018 Věstníku, o úpravě výše 

příspěvku na činnost České advokátní komory, bylo vyhlášeno v částce 2/2018 Věstníku, 

rozeslané dne 25. září 2018; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 25. října 

2018. 


