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STÁLÝ VOLEBNÍ ŘÁD SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

ze dne 16. října 2009, 

ve znění usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 11. října 2013, usnesení 

sněmu České advokátní komory ze dne 22. září 2017 a usnesení sněmu České advokátní 

komory ze dne 22. října 2021 

Sněm České advokátní komory schválil dne 16. října 2009 podle § 43 písm. h) a § 49 

odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

tento 

 

STÁLÝ VOLEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

Čl. 1 

Volené orgány 

(1) Sněm volí přímou a tajnou volbou na dobu stanovenou zákonem 

a) členy a náhradníky představenstva České advokátní komory (dále jen „Komora“), 

b) členy kontrolní rady, 

c) členy kárné komise, 

d) členy odvolací kárné komise  

(dále jen „volené orgány Komory“). 

(2) Sněm rovněž odvolává členy a náhradníky volených orgánů Komory. 

Čl. 2 

Oprávnění volit 

Volit může každý advokát a usazený evropský advokát (dále jen „oprávněný advokát“), 

který je při volbě přítomen na sněmu a převzal hlasovací lístky. 

Čl. 3 

Kandidatura 

(1)  Členem voleného orgánu komory se může stát každý advokát, který nemá 

pozastaven výkon advokacie. Advokát může kandidovat  

a) na návrh představenstva, 

b) na návrh kteréhokoliv dalšího orgánu Komory, 

c) osobně nebo na návrh jiného oprávněného advokáta nebo skupiny oprávněných advokátů.  

Advokát může kandidovat pouze do jednoho voleného orgánu Komory. Advokát se stává 

kandidátem zařazením na kandidátní listinu postupem podle čl. 5. 

(2) Návrh kandidatury musí obsahovat 

a) jméno a příjmení advokáta, sídlo a evidenční číslo, pod kterým je veden v seznamu 

advokátů (dále jen „evidenční číslo“), 

b) označení, do kterého orgánu Komory advokát kandiduje nebo je za kandidáta navrhován, 
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c) jméno a příjmení, sídlo a evidenční číslo advokáta nebo advokátů, kteří návrh 

kandidatury podávají nebo kteří návrh kandidatury osobně kandidujícího advokáta 

podporují, anebo označení orgánu Komory, který návrh činí. 

(3) V případě, že advokát nekandiduje osobně, musí návrh kandidatury obsahovat rovněž 

prohlášení advokáta, že byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení souhlasí 

s výkonem funkce v příslušném voleném orgánu Komory. 

(4)  Osobní kandidatura advokáta a prohlášení advokáta podle odstavce 3 musí být 

opatřeny jeho úředně ověřeným podpisem; to neplatí, pokud jsou kandidatura nebo prohlášení 

zaslány v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis 

spojuje účinky vlastnoručního podpisu. 

Čl. 4 

Lhůta pro navržení kandidátů 

Návrh kandidatury podle čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) musí být doručen do sídla Komory 

v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní 

předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu ve lhůtě uveřejněné představenstvem na 

webových stránkách Komory a ve Věstníku České advokátní komory (dále jen „Věstník“). 

Tato lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce ode dne jejího uveřejnění na webových stránkách 

Komory. K později doručeným návrhům se nepřihlíží. 

Čl. 5 

Sestavení a schválení kandidátní listiny do orgánů Komory 

(1) Pro volby do volených orgánů Komory sestavuje představenstvo kandidátní listinu 

a) členů a náhradníků představenstva, 

b) členů kontrolní rady, 

c) členů kárné komise, 

d) členů odvolací kárné komise. 

(2) O každém advokátovi, který byl navržen nebo který kandiduje osobně, hlasuje 

představenstvo samostatně. 

(3) Na kandidátní listinu je představenstvo povinno zařadit každého advokáta, který 

kandiduje některým ze způsobů podle čl. 3. 

(4) Kandidátní listiny musí být sestaveny tak, aby obsahovaly minimálně takový počet 

kandidátů, kolik činí počet členů a popřípadě náhradníků příslušného voleného orgánu 

Komory. 

(5) Kandidáti se na kandidátní listině uvedou v abecedním pořadí podle svého příjmení  

a popřípadě jména v případě shodného příjmení. Na kandidátní listině se uvede příjmení  

a jméno kandidáta, jeho akademický, popřípadě jiný titul, rok narození, obec, ve které má 

advokát své sídlo a evidenční číslo. 

Čl. 6 

Uveřejnění kandidátní listiny 

Představenstvo uveřejní kandidátní listiny nejpozději dva měsíce přede dnem konání 

sněmu na webových stránkách Komory a ve Věstníku. 
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Čl. 7 

Volební komise 

(1) Volbu orgánů Komory řídí při jednání sněmu volební komise zvolená sněmem 

veřejným hlasováním z přítomných advokátů. 

(2) Volební komise má sedm členů; k přijetí jakéhokoliv jejího rozhodnutí se vyžaduje 

souhlas alespoň pěti jejích členů. 

(3) Volební komise zvolí ze svých členů předsedu volební komise, který řídí její 

zasedání. 

Čl. 8 

Hlasovací lístky pro volbu orgánů Komory 

(1) Každý oprávněný advokát obdrží při prezentaci na sněmu hlasovací lístky pro volbu 

a) členů a náhradníků představenstva, 

b) členů kontrolní rady, 

c) členů kárné komise, 

d) členů odvolací kárné komise. 

(2) Všichni kandidáti pro volbu do příslušného orgánu Komory jsou uvedeni na jednom 

hlasovacím lístku; na hlasovacím lístku je u každého kandidáta uvedeno jeho příjmení 

a jméno, akademický, popřípadě jiný titul, rok narození, obec, ve které má kandidát své sídlo 

a evidenční číslo. Kandidáti jsou na hlasovacím lístku uvedeni v pořadí podle svého příjmení 

a popřípadě jména v případě shodného příjmení. 

(3) Hlasovací lístky do jednotlivých volených orgánů Komory podle odstavce 1 jsou 

barevně odlišeny. V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název příslušného 

voleného orgánu Komory a počet jeho členů, popřípadě náhradníků. 

Čl. 9 

Hlasování 

(1) Hlasování proběhne v době, kterou určí předsednictvo sněmu. Oprávnění advokáti 

hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do prostor určených k hlasování; každý oprávněný 

advokát hlasuje osobně, zastoupení není přípustné (§ 42 odst. 2 zákona).  

(2) Před hlasováním je oprávněný advokát povinen prokázat volební komisi svoji 

totožnost; poté obdrží od volební komise hlasovací obálku opatřenou razítkem České 

advokátní komory.  

(3) Hlasování je tajné; v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo 

zároveň s oprávněným advokátem přítomen, a to ani člen volební komise. Oprávněný 

advokát, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže 

číst anebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 

jiného oprávněného advokáta, nikoli však člena volební komise, aby za něho hlasovací lístky 

upravil a vložil do hlasovací obálky. 

(4) Hlasovací lístky lze upravit pouze tak, že v rámečku před jménem oprávněný advokát 

označí křížkem kandidáta (kandidáty), pro kterého hlasuje; oprávněný advokát však může 

takto označit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů, popřípadě náhradníků, má příslušný volený 

orgán Komory. K jiným úpravám hlasovacích lístků se nepřihlíží.  
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(5) Oprávněný advokát hlasuje tak, že po provedení úprav vloží hlasovací lístky do 

hlasovací obálky a hlasovací obálku vloží před členy volební komise do hlasovací schránky. 

Čl. 10 

Neplatnost hlasovacích lístků a neplatnost hlasování advokáta 

(1) Neplatný je hlasovací lístek přetržený, jakož i hlasovací lístek, který nebyl vložen do 

hlasovací obálky podle čl. 9 odst. 5. 

(2) Hlasování je neplatné, je-li na hlasovacím lístku označen větší počet kandidátů, než 

kolik je zákonem stanovený počet členů, popřípadě náhradníků příslušného orgánu Komory. 

Čl. 11 

Ukončení hlasování a sečtení hlasů 

(1) Po uplynutí doby určené k hlasování předseda volební komise hlasování ukončí. Poté 

volební komise otevře hlasovací schránky a sečte hlasy. 

(2) Při sčítání hlasů se nepřihlíží k neplatnému hlasovacímu lístku nebo neplatnému 

hlasování. 

Čl. 12 

Zásady pro určení výsledku volby 

(1) Členy představenstva je zvoleno 11 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží 

nejvyšší počet hlasů. Náhradníky představenstva je zvoleno prvních pět advokátů, kteří obdrží 

nejvyšší počet hlasů v pořadí za zvolenými členy představenstva. 

(2) Do kontrolní rady je zvoleno 70 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží 

nejvyšší počet hlasů. 

(3) Do kárné komise je zvoleno 83 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží 

nejvyšší počet hlasů. 

(4) Do odvolací kárné komise je zvoleno 11 advokátů z navržených kandidátů, kteří 

obdrží nejvyšší počet hlasů. 

(5) Pokud kandidátní listina obsahuje pouze stanovený počet členů, popřípadě 

náhradníků volených orgánů komory, jsou zvoleni ti advokáti, kteří obdrží nadpoloviční 

většinu odevzdaných hlasů. 

(6) Pokud dva nebo více kandidátů získá stejný počet hlasů, určí se jejich pořadí losem. 

Losování provede volební komise; mimo členů volební komise mu mohou být přítomni pouze 

kandidáti, jichž se losování týká. 

Čl. 13 

Vyhlášení výsledků volby a protokol o volbě 

(1) Výsledky voleb vyhlásí na sněmu předseda volební komise bezprostředně po sečtení 

hlasů; předseda Komory uveřejní takto vyhlášené výsledky volby ve Věstníku. 

(2) O průběhu a výsledku volby pořídí volební komise protokol o volbě, který musí být 

podepsán všemi jejími členy; odmítne-li některý z členů komise protokol o volbě podepsat, 



   

;    

5 

 

musí uvést i důvod, který ho k tomu vedl. Protokol o volbě uloží Komora po dobu padesáti 

let; hlasovací lístky uloží Komora po dobu jednoho roku. 

Čl. 14 

Doplňovací volba 

(1) V případě, že při volbě nebyl zvolen stanovený počet členů nebo náhradníků voleného 

orgánu Komory, koná se doplňovací volba. Při doplňovací volbě se volí tolik členů 

příslušného orgánu, o kolik méně, oproti počtu členů, popř. náhradníků, tohoto orgánu 

uvedenému v čl. 10 odst. 2, jich bylo zvoleno v řádné volbě. 

(2) Kandidátní listinu pro doplňovací volby schvaluje volební komise na základě návrhů 

podaných jí na sněmu oprávněnými advokáty. 

(3) Pro doplňovací volbu se použijí přiměřeně ustanovení tohoto volebního řádu s tím, že 

informace o kandidátovi sdělí sněmu předseda nebo jiný člen volební komise. 

Čl. 15 

Odvolání člena nebo náhradníka orgánu Komory 

(1) Návrh na odvolání člena nebo náhradníka představenstva, člena kontrolní rady, kárné 

komise anebo odvolací kárné komise je oprávněno podat společně nejméně padesát 

oprávněných advokátů přítomných na sněmu; návrh se podává písemně volební komisi. 

Takový návrh však není možné podat na sněmu, na němž byl člen nebo náhradník těchto 

volených orgánů Komory zvolen. 

(2) O návrhu na odvolání se hlasuje hlasovacími lístky, na nichž advokát vyznačí, zda 

s návrhem souhlasí nebo nesouhlasí. 

(3) Návrh na odvolání byl schválen, pokud získal nadpoloviční většinu odevzdaných 

hlasů. 

Čl. 16 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Prozatímní volební řád sněmu České advokátní komory schválený 3. sněmem 

České advokátní komory dne 29. října 2002 platném znění. 

Čl. 17 

Uveřejnění 

Předseda Komory uveřejní tento volební řád v nebližší částce Věstníku vydané po jeho 

schválení.*) 

Čl. 18 

Účinnost 

Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009. 
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Účinnost: 

 

Stálý volební řád sněmu ČAK ze dne 16. října 2009 nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 2009. 

 

Změny: 

 

Usnesení sněmu ČAK ze dne 11. října 2013 nabylo účinnosti dne 1. listopadu 2013. 

 

Usnesení sněmu ČAK ze dne 22. září 2017 nabylo účinnosti dne 22. září 2017. 

 

Usnesení sněmu ČAK ze dne 22. října 2021 nabylo účinnosti dne 22. října 2021. 

 


