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Nabízíme inzerci v Bulletinu advokacie

Bulletin advokacie vychází v počtu 6700 výtisků.
Časopis je zasílán všem advokátům, advokátním koncipientům a ko-

merčním právníkům v ČR. Dále je rozesílán na řadu míst v ČR i v zahra-
ničí (justiční orgány, ústřední orgány, knihovny, vybrané osobnosti).

Výhodou pro inzerenty je skutečnost, že okruh potenciálních zákazní-
ků je relativně velmi vysoký, protože odběrateli časopisu jsou výhradně
osoby, které mohou použít inzerované služby.

Cena celostránkového inzerátu je 1996 5500,– Kč + 22% DPH; cena
inzerátu v menším rozsahu tvoří poměrnou část ceny inzerátu celostrán-
kového.

Při opakování poskytujeme slevu.
Inzerci uchazečů o místo advokátního koncipienta otiskujeme bezplat-

ně, slevu poskytujeme na ostatní inzerát „Hledám místo“ (kromě inzerátů
advokátů).

V objednávce uveďte:
– u organizací: název, adresa, bankovní spojení, kód banky, číslo účtu,

DIČ, IČO, telefon, fax;
– u fyzických osob ještě rodné číslo.
Údaje jsou potřebné pro vystavení faktury.

Úvodní poznámka

Dne 1. července 1996 nabyl účinnosti nový zákon o advokacii (zákon
č. 85/1996 Sb. – dále „zákon“). Týmž dnem přešla práva a povinnosti dosavad-
ní České advokátní komory podle zák. č. 128/1990 Sb., o advokacii a Komory
komerčních právníků, zřízené zákonem č. 209/1990 Sb., o komerčních právní-
cích a právní pomoci jimi poskytované, na novým zákonem zřízenou Českou ad-
vokátní komoru (§ 69, § 40 odst. 1 zákona).

V rámci pravomoci přijímat stavovské předpisy (§ 44 odst. 2 písm. b/ zákona)
přijalo představenstvo České advokátní komory na své první schůzi, konané 1. 7.
t. r. mimo jiné též stavovský předpis č. 1 o převzetí některých předpisů přijatých
ČAK a KKP do 30. 6. 1996 jako stavovských předpisů podle nového zákona
1996. Tato recepční norma určuje všechny stavovské předpisy z dřívější doby
nebo jejich části, které zůstávají v platnosti i za účinnosti nového zákona. Při re-
dakčním zpracování byly tyto předpisy pro větší přehlednost zařazeny přímo
vždy pod příslušnou část recepční normy.

Na téže schůzi přijalo představenstvo stavovský předpis č. 2 – prozatímní or-
ganizační řád České advokátní komory.

Stavovské předpisy, přijaté v souladu se zákonem o advokacii, jsou pro
všechny advokáty a advokátní koncipienty závazné (§ 53 zákona). Advokáti
a advokátní koncipienti jsou povinni se jimi řídit, pokud jim byly dány na vědomí
– v daném případě otištěním v tomto zvláštním čísle Bulletinu advokacie.

Z praktických důvodů byl do čísla zařazen též text nového zákona o advoka-
cii, nového advokátního tarifu a zkušebního řádu pro advokátní zkoušky a uzná-
vací zkoušky. Takto jsou v jednom svazku soustředěny všechny předpisy o Čes-
ké advokacii platné ke dni jeho vytištění. Advokátní kárný řád bude ve Sbírce zá-
konů publikován později, proto do tohoto čísla nemohl být zařazen.

Připojen je též seznam členů a náhradníků současného představenstva Čes-
ké advokátní komory a předsedy a místopředsedy kontrolní rady a kárné komise
Komory.

Tímto způsobem plní Komora svoji informační povinnost podle § 44 odst. 5
zákona.

Přeji všem advokátům, advokátním koncipientům i širší zainteresované ve-
řejnosti, aby tento informační pramen, vydaný s největším možným urychlením,

D o d a t e k

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 244/1996 Sb.,
kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný
řád (advokátní karný řád)*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .000109

*) Oproti údaji v úvodním slově se podařilo v průběhu výroby tohoto čísla zařadit i kárný
řád jako dodatek.

Obsah
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přispěl k jejich náležité orientaci v nových právních předpisech a k jejich včas-
nému osvojení.

Praha, srpen 1996

JUDr. Luboš Tichý
předseda České advokátní komory

ZÁKON č. 85/1996 Sb.
ze dne 13. března 1996,

o advokacii

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
(1) Tento zákon upravuje podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní

služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty (dále jen „výkon advoka-
cie“).

(2) Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy
a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepiso-
vání listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vy-
konávány soustavně a za úplatu.

§ 2
(1) Právní služby mohou poskytovat jen advokáti, a to za podmínek stanove-

ných tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným.
(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění
a) notářů, patentových zástupců a daňových poradců,1) popřípadě dalších

osob, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby,
b) zaměstnance právnické nebo fyzické osoby, popřípadě člena družstva

poskytovat právní služby osobě, k níž je v pracovním nebo jiném obdob-
ném poměru, pokud je poskytování právních služeb součástí povinností
vyplývajících z tohoto poměru.

§ 3
(1) Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý; je vázán právními

předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.

1) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců
České republiky.
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(2) Advokáti poskytují právní služby ve všech věcech.
(3) Ustanovením odstavce 2 není dotčeno omezení rozsahu oprávnění advo-

kátů poskytovat právní služby stanovené tímto zákonem (§ 5 odst. 3).

ČÁST DRUHÁ
ADVOKÁT

HLAVA PRVNÍ

Předpoklady pro výkon advokacie

§ 4
Advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou ad-

vokátní komorou (dále jen „Komora“).

§ 5
(1) Komora zapíše na žádost do seznamu advokátů každého,
a) kdo má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) kdo získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se

sídlem v České republice,
c) kdo vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní konci-

pient,
d) kdo je bezúhonný,
e) komu nebylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů, ne-

bo bylo-li mu kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů pravomoc-
ně uloženo, uplynula doba trvání vyškrtnutí kárným opatřením stanovená,

f) kdo nebyl vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 8 odst. 1 písm. g), ne-
bo uplynula-li od vyškrtnutí doba pěti let,

g) kdo není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, s výjimkou pracov-
ního poměru vysokoškolského učitele, ani nevykonává jinou činnost ne-
slučitelnou s výkonem advokacie,

h) kdo složil advokátní zkoušku, a
i) kdo po splnění podmínek uvedených pod písmeny a) až h) složil do ru-

kou předsedy Komory tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že bu-
du ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že
budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního
stavu.“

(2) Do seznamu advokátů zapíše Komora po složení slibu též toho, kdo
splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) až g) a

a) prokáže, že je oprávněn poskytovat právní služby způsobem uvedeným
v § 3 v jiném státě, a

b) složí uznávací zkoušku (§ 54 odst. 2).
(3) Advokát, který byl zapsán do seznamu advokátů podle odstavce 2, je

oprávněn poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal
oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního.

(4) Komora po uhrazení poplatku ve výši stanovené Komorou a nepřevyšují-
cí částku 3000 Kč vydá advokátovi osvědčení o zápisu do seznamu advokátů;
v osvědčení Komora vyznačí omezení rozsahu poskytování právních služeb pod-
le odstavce 3.

§ 6
(1) Za advokátní zkoušku se pokládá též justiční zkouška, soudcovská zkouš-

ka, jednotná soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní zkouška,
prokurátorská zkouška, závěrečná zkouška státního zástupce, arbitrážní zkouška
a notářská zkouška; Komora může uznat i jinou odbornou zkoušku v oblasti práv-
ní praxe za zkoušku advokátní.

(2) Za praxi advokátního koncipienta se pokládá též praxe soudce, prokurá-
tora, státního zástupce, státního arbitra, státního notáře, notáře, justičního čeka-
tele, právního čekatele prokuratury, arbitrážního čekatele, právního čekatele stát-
ního zastupitelství a notářského koncipienta; Komora může uznat za právní pra-
xi advokátního koncipienta i jinou právní praxi.

(3) O uznání jiné zkoušky podle odstavce 1 rozhoduje Komora pouze v sou-
vislosti se žádostí o zápis do seznamu advokátů; o uznání jiné praxe podle od-
stavce 2 rozhoduje Komora pouze v souvislosti se žádostí o umožnění vykonání
advokátní zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu advokátů.

§ 7
(1) Komora umožní do devíti měsíců od doručení písemné žádosti konat ad-

vokátní zkoušku každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 5
odst. 1 písm. a) až d) a uhradil přiměřený poplatek za zkoušku ve výši stanove-
né Komorou; ve stejné lhůtě po uhrazení poplatku za zkoušku umožní Komora
konat uznávací zkoušku každému, kdo splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1
písm. a) a d) až g) a § 5 odst. 2 písm. a).

(2) Komora umožní do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti o slo-
žení slibu a zápis do seznamu advokátů složení slibu každému, kdo prokáže, že
splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až h) nebo v § 5 odst. 2. Ko-
mora zapíše žadatele do seznamu advokátů ke dni složení slibu nebo k pozděj-
šímu dni uvedenému v žádosti, nepřesahuje-li doba mezi složením slibu a tímto
dnem tři měsíce; jinak Komora žádost zamítne s tím, že rozhodnutí o uznání jiné
zkoušky nebo o uznání jiné praxe učiněná podle § 6 pozbývá platnosti.
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§ 8
(1) Ze seznamu advokátů vyškrtne Komora toho,
a) kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,
b) kdo byl podle § 5 zapsán do seznamu advokátů, ačkoliv nesplňoval ně-

kterou z podmínek v zákoně uvedených,
c) kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost

k právním úkonům byla omezena,
d) kdo byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svo-

body za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem advoka-
cie,

e) kdo byl pravomocně odsouzen za jiný úmyslný trestný čin, než je uveden
v písmenu d), nebo kdo byl za trestný čin uvedený v písmenu d) odsou-
zen k jinému trestu než nepodmíněnému trestu odnětí svobody, pokud ta-
to trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie,

f) komu bylo Komorou uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátů,

g) vůči komu byl prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo zamítnut ná-
vrh na konkurz pro nedostatek majetku, nebo toho, kdo je společníkem
právnické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15), vůči níž byl prohlá-
šen konkurz, povoleno vyrovnání nebo zamítnut návrh na konkurz pro ne-
dostatek majetku, pokud některá z těchto skutečností ohrožuje důvěru
v řádný výkon advokacie,

h) kdo požádal Komoru o vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
(2) Nejde-li o nesplňování podmínek uvedených v § 5 odst. 1 písm. a), b) ne-

bo d) nebo o důvod uvedený v odstavci 1 písm. c) po dobu, po níž trvá, může
Komora rozhodnout o vyškrtnutí ze seznamu advokátů podle odstavce 1 písm.
b) pouze do jednoho roku ode dne, kdy se o nesplňování podmínky dozvěděla;
vyškrtnutí z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. g) nelze provést, uplynula-li
ode dne právní moci rozhodnutí, jímž byl prohlášen konkurz, povoleno vyrovná-
ní nebo zamítnut návrh na konkurz pro nedostatek majetku, doba delší než pět
roků.

§ 9
(1) Komora pozastaví advokátovi výkon advokacie
a) vznikl-li mu pracovní nebo jiný obdobný poměr, s výjimkou pracovního po-

měru vysokoškolského učitele, anebo začal-li vykonávat jinou činnost ne-
slučitelnou s výkonem advokacie,

b) nastoupil-li výkon trestu odnětí svobody, byl-li vzat do vazby nebo zapo-
čal-li výkon výkon trestu zákazu činnosti vykonávat advokacii, nebo

c) na základě jeho písemné žádosti, prokáže-li, je-li to třeba, že ustanovil zá-
stupce v souladu s § 27.

(2) Komora může pozastavit advokátovi výkon advokacie,
a) bylo-li proti němu zahájeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, a to nej-

déle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení
končí,

b) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to nejdé-
le do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení kon-
čí,

c) bylo-li proti němu nebo právnické osobě zřízené k výkonu advokacie
(§ 15), jíž je společníkem, zahájeno řízení o prohlášení konkurzu nebo po-
volení vyrovnání.

(3) Pozastavení zapíše Komora do seznamu advokátů. Pominou-li důvody
pro pozastavení výkonu advokacie, Komora pozastavení výkonu advokacie zru-
ší.

§ 10
Dojde-li u advokáta zapsaného do seznamu advokátů podle § 5 odst. 2 k po-

zastavení či zániku oprávnění poskytovat právní služby v cizině, pozastaví mu
Komora výkon advokacie podle tohoto zákona, popřípadě jej ze seznamu advo-
kátů vyškrtne.

HLAVA DRUHÁ

Způsob výkonu advokacie

§ 11
(1) Advokát vykonává advokacii samostatně, ve sdružení (14) anebo jako

společník ve veřejné obchodní společnosti (15).
(2) Komora vede seznam sdružení a veřejných obchodních společností vy-

konávajících advokacii; ustanovení zvláštních předpisů2) tím nejsou dotčena.

§ 12
Při výkonu advokacie je advokát povinen používat označení „advokát“; za

podmínek stanovených stavovským předpisem je advokát oprávněn používat i ji-
ných označení nebo dodatků označujících jeho odborné zaměření.

2) § 27 a násl. obchodního zákoníku.
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§ 13
(1) Místem podnikání advokáta podle zvláštních předpisů3) je jeho místo pod-

nikání zapsané v seznamu advokátů (dále jen „sídlo“).
(2) Sídlo advokáta musí být na území České republiky.

Společný výkon advokacie

§ 14
Sdružení

(1) Vykonávají-li advokáti advokacii společně a nejde-li o výkon advokacie ve
veřejné obchodní společnosti (§ 15), upraví si vzájemné vztahy písemnou smlou-
vou podle zvláštních předpisů4) (dále jen „sdružení“). Účastníky sdružení mohou
být pouze advokáti a jsou povinni vykonávat advokacii pod společným jménem.

(2) Na používání společného jména se přiměřeně vztahuje § 12.
(3) Advokáti, kteří jsou účastníky sdružení, musí mít společné sídlo; dojde-li

k porušení této povinnosti, nastávají účinky doručení i tehdy, když písemnost ur-
čená některému z účastníků sdružení je doručena kterémukoliv jinému účastní-
ku sdružení.

(4) Advokát, který je účastníkem sdružení, nemůže současně vykonávat ad-
vokacii samostatně, jako společník veřejné obchodní společnosti (§ 15) ani v ji-
ném sdružení.

(5) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužijí, dohodli-li se advokáti o do-
časném společném poskytování právních služeb v jednom nebo více předem vy-
mezených případech.

§ 15
Veřejná obchodní společnost

(1) Advokáti mohou vykonávat advokacii jako společníci veřejné obchodní
společnosti, pokud předmětem jejího podnikání je pouze výkon advokacie a její-
mi společníky jsou pouze advokáti (dále jen „společnost“).

(2) Jako účastník právních vztahů, založených v souvislosti s poskytováním
právních služeb ve společnosti, vystupuje vůči klientovi společnost; tyto právní
vztahy, včetně odpovědnosti společnosti za škodu způsobenou v souvislosti
s výkonem advokacie, se řídí s výjimkami stanovenými tímto zákonem zvláštní-
mi předpisy.5)

(3) Na výkon advokacie se nevztahuje § 85 věta druhá obchodního zákoníku.
(4) Nezaniká-li smrtí společníka společnost, může se dědic přihlásit o svoji

účast ve společnosti za podmínek stanovených zvláštními předpisy,6) jen je-li ad-
vokátem. Není-li dědic advokátem nebo se nepřihlásil o účast ve společnosti, má
právo na vyplacení vypořádacího podílu podle zvláštního předpisu.7)

(5) Ustanovení zvláštních předpisů o ručení společníků za závazky společ-
nosti nejsou dotčena.

(6) Účinky doručení nastávají i tehdy, když písemnost určená advokátovi, kte-
rý je společníkem společnosti, byla doručena společnosti.

(7) Advokát, který vykonává advokacii ve společnosti, nemůže současně vy-
konávat advokacii samostatně, ve sdružení, ani jako společník jiné společnosti.

(8) Ustanovení § 16 až 18, § 19 písm. a) a c), § 20, § 21 odst. 4, § 22 odst. 1,
§ 23, § 24 odst. 1 a 2, § 25, § 26 odst. 2, § 27, 28 a § 29 odst. 1 se použijí pro
společnost přiměřeně.

HLAVA TŘETÍ

Práva a povinnosti advokátů

§ 16
(1) Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klien-

ta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu se zá-
konem nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměře-
ně poučit.

(2) Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je
povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit
v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.

§ 17
Advokát postupuje při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost ad-

vokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesio-
nální etiky a pravidla soutěže. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže sta-
noví stavovský předpis.

§ 18
(1) Advokát je oprávněn poskytnutí právních služeb odmítnout, pokud nebyl

podle zvláštních předpisů ustanoven nebo Komorou k poskytnutí právních služeb
podle odstavce 2 určen; ustanovení § 19 tím není dotčeno.

3) § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.
4) § 829 a násl. občanského zákoníku.
5) Např. obchodní zákoník.

6) § 91 odst. 1 obchodního zákoníku.
7) § 89 obchodního zákoníku.
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(2) Nemůže-li se někdo poskytnutí právních služeb podle tohoto zákona do-
moci, je oprávněn požádat Komoru, aby mu advokáta určila. Nejsou-li dány dů-
vody pro odmítnutí uvedené v § 19, je Komorou určený advokát povinen právní
služby poskytnout za podmínek v určení stanovených.

§ 19
Advokát je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout, jestliže
a) v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož

zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žá-
dá,

b) osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní služby žá-
dá, poskytl již v téže věci nebo věci související právní služby advokát,
s nímž vykonává advokacii ve sdružení nebo společnosti,

c) by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mo-
hla toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, neoprávněně zvýhodnit,

d) projednání věci se zúčastnil advokát, případně osoba advokátovi blízká,8)

e) zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zá-
jmy advokáta nebo osoby advokátovi blízké.

§ 20
(1) Advokát je povinen od smlouvy o poskytování právních služeb odstoupit,

popřípadě požádat o zrušení ustanovení či požádat Komoru o určení jiného ad-
vokáta (§ 18 odst. 2), zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v § 19.

(2) Advokát je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování právních slu-
žeb, popřípadě požádat o zrušení ustanovení či požádat Komoru o určení jiného
advokáta (§ 18 odst. 2), dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem
nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost.

(3) Advokát je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování právních slu-
žeb, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních slu-
žeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán.

(4) Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opat-
ření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy podle odstavců 1 až 3
odstoupil od smlouvy o poskytování právních služeb, činit veškeré neodkladné
úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech
újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti ne-
trvá.

§ 21
(1) Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,

o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.
(2) Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho

smrti či zániku právní nástupce; i poté je však advokát povinen zachovávat ml-
čenlivost, je-li z okolností případu zřejmé, že jej klient nebo jeho právní nástupce
této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni.

(3) Advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje
provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sa-
ma tuto povinnost zachovávat.

(4) Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro ří-
zení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním
a klientem nebo jeho právním nástupcem.

(5) Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny povinnosti stanovené
zvláštními předpisy o správě daní a poplatků;9) i v tomto případě je však advokát
povinen zachovávat mlčenlivost o totožnosti klienta, jakož i o povaze věci, ve
které právní služby poskytl nebo poskytuje.

(6) Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolat v kárném řízení pod-
le tohoto zákona; podrobnosti stanoví kárný řád.

(7) Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překa-
zit spáchání trestného činu.10)

(8) Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
(9) Povinnost mlčenlivosti v rozsahu stanoveném v odstavcích 1 až 8 se ob-

dobně vztahuje i na zaměstnance advokáta nebo společnosti, na jiné osoby, kte-
ré se podílejí na poskytování právních služeb, na členy orgánů Komory a její za-
městnance, jakož i na všechny osoby, které se účastní kárného řízení podle to-
hoto zákona.

§ 22
(1) Advokacie se vykonává zpravidla za odměnu; od klienta lze žádat přimě-

řenou zálohu.
(2) Způsob určení odměny a náhrad advokáta, popřípadě i její výši stanoví

Ministerstvo spravedlnosti právním předpisem.

§ 23
Byl-li advokát ustanoven, hradí jeho odměnu stát.

8) § 116 občanského zákoníku.

9) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 167 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 24
(1) Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti

s výkonem advokacie. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy,
byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem ne-
bo jeho zaměstnancem; případná odpovědnost těchto osob podle zvláštních
předpisů tím není dotčena.

(2) Advokát se odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li, že škodě
nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm po-
žadovat.

(3) Advokát musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
poskytováním právních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpoklá-
dat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout; vykonává-li advokát advo-
kacii ve společnosti, vztahuje se tato povinnost na společnost.

§ 25
(1) O poskytování právních služeb je advokát povinen vést přiměřenou do-

kumentaci.
(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny zvláštní předpisy o účetnictví.11)

§ 26
(1) Advokát se v rámci svého pověření může dát zastoupit jiným advokátem.
(2) Nestanoví-li zvláštní předpis jinak,12) může advokáta při jednotlivých úko-

nech právní pomoci zastoupit i jeho advokátní koncipient nebo jeho jiný zaměst-
nanec.

§ 27
(1) Brání-li advokátovi, který vykonává advokacii samostatně, jakákoliv pře-

kážka ve vykonávání advokacie, je povinen ustanovit bez odkladu jiného advo-
káta po dohodě s ním svým zástupcem; poruší-li advokát tuto povinnost, usta-
noví zástupce Komora s tím, že podle okolností případu určí i výši náhrady, kte-
rou je advokát povinen zástupci poskytnout.

(2) Nedohodne-li se zástupce s klientem do jednoho týdne ode dne, kdy byl
klient o ustanovení zástupce vyrozuměn, jinak nebo neučiní-li klient v této lhůtě
jiné opatření, přecházejí práva a povinnosti zastoupeného advokáta, související
s poskytováním právních služeb, na zástupce.

§ 28
(1) Advokát je v zájmu zachování cti a vážnosti advokátního stavu povinen

před tím, než proti jinému advokátovi zahájí soudní nebo jiné obdobné řízení ve
věci související s výkonem advokacie, využít smírčího řízení před orgány Komo-
ry; to neplatí, je-li alespoň jedním z účastníků sporu třetí osoba.

(2) Smírčí řízení je zpravidla vedeno před předsedou Komory nebo jiným čle-
nem jejího představenstva; jeho účelem je vést účastníky sporu k jeho vyřešení
smírem.

(3) Podrobnosti o smírčím řízení stanoví stavovský předpis.

§ 29
(1) Advokát je povinen oznámit Komoře bez odkladu po zahájení výkonu ad-

vokacie své sídlo, způsob, jakým vykonává advokacii, jakož i další skutečnosti
nezbytné pro vedení seznamu advokátů stanovené stavovským předpisem; ad-
vokát je povinen oznámit Komoře bez odkladu i změny těchto skutečností, a to
do jednoho týdne poté, co nastaly.

(2) Advokát je povinen oznámit Komoře ve lhůtě uvedené v odstavci 1 veš-
keré skutečnosti, které by mohly být důvodem k pozastavení výkonu advokacie
nebo k vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

§ 30
Advokát je povinen platit příspěvky na činnost Komory, popřípadě provádět

další platby stanovené stavovským předpisem nebo usnesením sněmu.

§ 31
Advokát nebo společnost, která zaměstnává advokátního koncipienta, jsou

povinny vytvářet takové pracovní podmínky, které advokátnímu koncipientovi
umožní řádnou přípravu na povolání advokáta; advokátnímu koncipientovi musí
být zejména umožněna účast na školeních pořádaných Komorou, řádná přípra-
va na advokátní zkoušku, jakož i účast u advokátní zkoušky.

HLAVA ČTVRTÁ

Kárná odpovědnost

§ 32
(1) Za závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených

tímto zákonem nebo stavovským předpisem (dále jen „kárné provinění“) může
být advokátovi uloženo některé z těchto kárných opatření:

a) písemné napomenutí,

11) Zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 35 odst. 1 trestního řádu.

§ 25 odst. 3 občanského soudního řádu.
§ 31 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
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b) písemné napomenutí oznámené ostatním advokátům,
c) pokuta až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvlášt-

ním předpisem,13)

d) vyškrtnutí ze seznamu advokátů až na dobu pěti let.
(2) Výnos pokut připadá Komoře.

§ 33
(1) O uložení kárného opatření rozhoduje v kárném řízení zahájeném na zá-

kladě návrhu kárného žalobce (§ 46 odst. 3, § 51) tříčlenný senát kárné komise
Komory.

(2) Návrh na zahájení kárného řízení musí být podán do šesti měsíců ode
dne, kdy se kárný žalobce o kárném provinění dozvěděl, nejpozději však do dvou
let ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo.

(3) Advokát, vůči němuž bylo kárné řízení zahájeno, má právo vyjádřit se ke
všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu; má právo hájit se a navrho-
vat důkazy, které by měly být v kárném řízení provedeny. Advokát může být
v kárném řízení zastoupen jiným advokátem.

(4) V kárném řízení lze vyslýchat svědky, znalce a účastníky, jen když se
dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď. Také jiné důkazy lze provádět jen teh-
dy, jsou-li jim poskytnuty. Procesní úkony, které v kárném řízení nemůže senát
kárné komise sám provést, provede na jeho dožádání a na náklady Komory
soud; soud je povinen dožádání vyhovět, nejde-li o procesní úkon podle zákona
nepřípustný. Soud přitom učiní všechna rozhodnutí, která jsou k provedení do-
žádání potřebná.

(5) Má-li v kárném řízení vystupovat jako kárný žalobce předseda kontrolní
rady, je oprávněn pověřit jiného advokáta po dohodě s ním provedením příprav-
ných úkonů před zahájením kárného řízení; na takto pověřeného advokáta se
vztahuje ustanovení § 48.

(6) Podrobnosti o kárném řízení stanoví kárný řád (§ 51 odst. 1).

§ 34
Rozhodnutí kárného senátu vydané v kárném řízení, kterým se toto řízení

před kárným senátem končí (dále jen „rozhodnutí“), musí být písemné a musí ob-
sahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku; pro doručování je-
ho písemného vyhotovení se použijí přiměřeně ustanovení zvláštních předpisů
o doručování rozhodnutí vydaných ve správním řízení.14)

§ 35
(1) Proti rozhodnutí může advokát nebo kárný žalobce podat do 15 dnů od

jeho doručení odvolání; odvolání má odkladný účinek.
(2) O odvolání rozhoduje tříčlenný senát ustanovený představenstvem Ko-

mory z členů, případně náhradníků představenstva (dále jen „odvolací senát“).
(3) Odvolací senát Komory v odvolacím řízení rozhodnutí zruší nebo odvolá-

ní zamítne a rozhodnutí potvrdí. Zruší-li odvolací senát Komory odvoláním napa-
dené rozhodnutí, rozhodne ve věci samé nebo ji vrátí kárnému senátu k dalšímu
řízení a rozhodnutí; kárný senát je v tomto případě vázán právním názorem od-
volacího senátu.

ČÁST TŘETÍ
ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

§ 36
Advokátním koncipientem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátních kon-

cipientů vedeném Komorou.

§ 37
(1) Komora zapíše do seznamu advokátních koncipientů každého, kdo
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se síd-

lem v České republice,
c) je bezúhonný [§ 5 odst. 1 písm. d)], a
d) je k advokátovi nebo ke společnosti v pracovním poměru, vyjma pracov-

ního poměru vedlejšího.
(2) Splňuje-li podmínky uvedené v odstavci 1, Komora zapíše žadatele do

seznamu advokátních koncipientů na základě jeho písemné žádosti, a to ke dni
uvedenému v této žádosti. Není-li takový den v žádosti o zápis do seznamu ad-
vokátních koncipientů uveden, zapíše Komora žadatele do seznamu koncipientů
nejpozději do dvou měsíců od jejího doručení.

(3) Komora advokátního koncipienta ze seznamu advokátních koncipientů
vyškrtne, zjistí-li, že nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1.

(4) Komora pozastaví advokátnímu koncipientovi výkon právní praxe z důvo-
dů uvedených v § 9 odst. 1 písm. b) nebo na základě jeho písemné žádosti; Ko-
mora může pozastavit advokátnímu koncipientovi výkon právní praxe z důvodů
uvedených v § 9 odst. 2.

13) Nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády ČR
č. 615/1992 Sb. a nařízení vlády č. 303/1995 Sb.

14) § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
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§ 38
(1) Advokátní koncipient vykonává u advokáta nebo u společnosti právní pra-

xi, jejímž cílem je získat pod vedením a dohledem advokáta znalosti a osvojit si
zkušenosti potřebné k výkonu advokacie.

(2) Při výkonu právní praxe je koncipient povinen postupovat v souladu s tím-
to zákonem a stavovskými předpisy.

§ 39
Ustanovení § 9 odst. 3, § 16, 17, 21, § 32 odst. 1 písm. a) až c) a § 33 až 35

se použijí pro advokátního koncipienta přiměřeně.

ČÁST ČTVRTÁ
ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

§ 40
(1) Zřizuje se Česká advokátní komora se sídlem v Praze.
(2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací všech advokátů.
(3) Komora je právnickou osobou.

§ 41
(1) Komora má tyto orgány:
a) sněm,
b) představenstvo,
c) předsedu Komory,
d) kontrolní radu,
e) kárnou komisi,
f) zkušební komisi pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky.
(2) Komora může zřizovat poradní orgány.

§ 42
Sněm

(1) Nejvyšším orgánem Komory je sněm.
(2) Právo účastnit se sněmu mají všichni advokáti.
(3) Sněm svolává představenstvo nejméně jednou za tři roky. Představen-

stvo však svolá sněm kdykoliv, požádá-li o to písemně v průběhu dvou kalen-
dářních měsíců alespoň třetina všech advokátů nebo požádá-li o to kontrolní ra-
da; představenstvo je povinno svolat v těchto případech sněm nejpozději do
dvou měsíců.

(4) Sněm je schopný usnášení, je-li přítomna alespoň třetina všech advoká-
tů.

(5) Není-li sněm schopný usnášení, svolá představenstvo do dvou měsíců
sněm nový; takto svolaný sněm je schopný usnášení, pokud je přítomna alespoň
desetina všech advokátů.

§ 43
Sněmu přísluší
a) volit z advokátů přímou a tajnou volbou na dobu tří let členy a náhradní-

ky představenstva, kontrolní rady a kárné komise. Členy těchto orgánů
Komory sněm také tajným hlasováním odvolává,

b) přijímat organizační řád Komory a volební řád,
c) zřizovat sociální fond Komory. Sněm může zřídit i jiné fondy Komory

a stanovit pravidla jejich tvorby a čerpání,
d) schvalovat výši příspěvků na činnost Komory, jakož i jiných plateb před-

vídaných tímto zákonem, popřípadě stanovit zásady pro určení jejich vý-
še (§ 30),

e) schvalovat výši náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v or-
gánech Komory, popřípadě stanovit zásady pro určení jejich výše,

f) projednávat a schvalovat zprávu o činnosti ostatních orgánů Komory,
g) rušit nebo měnit rozhodnutí představenstva, vyjma rozhodnutí podle § 44

odst. 3 písm. a) až c). Práva, která ze zrušeného rozhodnutí představen-
stva vznikla advokátům nebo jiným osobám, však nemohou být dotčena,

h) schvalovat stavovské předpisy přijaté představenstvem v případech, kte-
ré si vyhradí, a

i) usnášet se ve všech dalších věcech, které si vyhradí, s výjimkou rozho-
dování v kárném řízení.

§ 44
Představenstvo

(1) Představenstvo je výkonným orgánem Komory.
(2) Představenstvo má jedenáct členů a pět náhradníků; klesne-li počet čle-

nů představenstva pod počet stanovený tímto zákonem, je představenstvo
oprávněno doplnit z řad náhradníků členy nové.

(3) Představenstvu přísluší rozhodovat
a) o určení advokáta podle § 18 odst. 2,
b) o ustanovení zástupce advokáta podle § 27 odst. 1,
c) o ustanovení odvolacího senátu podle § 35 odst. 2,
d) ve všech dalších věcech podle tohoto zákona, pokud rozhodování o nich

není svěřeno jinému orgánu Komory.
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(4) Představenstvu dále přísluší
a) volit ze svých členů a odvolávat předsedu a místopředsedy Komory. Po-

čet místopředsedů Komory určí organizační řád,
b) přijímat stavovské předpisy, vyjma stavovských předpisů, jejichž schvále-

ní podle tohoto zákona nebo usnesení sněmu přísluší sněmu. Pokud si
však sněm vyhradil schválení stavovského předpisu přijatého předsta-
venstvem [§ 43 písm. h)], pozbude tento stavovský předpis platnosti, ne-
schválí-li jej nejbližší sněm; práva, která z tohoto stavovského předpisu
vznikla, však nemohou být dotčena,

c) provádět zápisy v seznamu advokátů a v seznamu advokátních koncipi-
entů a dohlížet na vedení těchto seznamů, jakož i na vedení seznamu
sdružení a společností vykonávajících advokacii (§ 11 odst. 2),

d) hospodařit s prostředky sociálního fondu Komory, popřípadě dalších fon-
dů Komory,

e) svolávat sněm,
f) vyjadřovat se ke zkušebním řádům pro advokátní zkoušky a uznávací

zkoušky,
g) vyjadřovat se ke kárnému řádu,
h) spravovat majetek Komory,
i) zajišťovat publikační, dokumentační a studijní činnost Komory,
j) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory, jakož

i provádět další činnost podle tohoto zákona, pokud nepřísluší jiným or-
gánům Komory.

(5) Představenstvo je povinno informovat pravidelně advokáty o činnosti or-
gánů Komory.

(6) Představenstvo se schází zpravidla jednou měsíčně; zasedání předsta-
venstva svolává předseda Komory.

§ 45
Předseda Komory

(1) Předseda jedná jménem Komory ve všech věcech.
(2) Předseda Komory je oprávněn činit v době mezi zasedáními představen-

stva veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti orgánů
Komory, která nejsou tímto zákonem nebo stavovským předpisem vyhrazena ji-
nému orgánu Komory.

§ 46
Kontrolní rada

(1) Kontrolní rada je kontrolním orgánem Komory.

(2) Počet členů a náhradníků kontrolní rady stanoví organizační řád; klesne-
li počet členů kontrolní rady pod počet takto stanovený, je kontrolní rada opráv-
něna doplnit z řad náhradníků členy nové.

(3) Kontrolní rada volí ze svých členů a odvolává předsedu kontrolní rady,
a stanoví-li tak organizační řád, i místopředsedy kontrolní rady. Předseda kon-
trolní rady je oprávněn vystupovat v kárném řízení podle tohoto zákona jako kár-
ný žalobce.

(4) Kontrolní radě přísluší dohlížet na dodržování tohoto zákona a stavov-
ských předpisů jinými orgány Komory a advokáty; členům kontrolní rady musí být
umožněn přístup ke všem písemnostem, jakož i jiným dokumentům advokátů
a Komory.

(5) Má-li kontrolní rada za to, že rozhodnutí, vyjma rozhodnutí podle § 35
odst. 3, nebo jiné opatření představenstva, včetně jím přijatého stavovského
předpisu, je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením sněmu, je opráv-
něna jeho výkon pozastavit; pozastavení však pozbude platnosti, pokud před-
stavenstvo pozastavené rozhodnutí potvrdí dvoutřetinovou většinou všech svých
členů. Kontrolní rada je oprávněna pozastavit i výkon potvrzeného rozhodnutí;
pozastaví-li takto potvrzené rozhodnutí, je povinna požádat současně předsta-
venstvo o svolání sněmu k rozhodnutí podle § 43 písm. g).

§ 47
Kárná komise

(1) Kárná komise vykonává působnost stanovenou tímto zákonem a kárným
řádem v kárném řízení.

(2) Počet členů kárné komise stanoví organizační řád.
(3) Kárná komise volí ze svých členů a odvolává předsedu kárné komise,

a stanoví-li tak organizační řád, i místopředsedy kárné komise. Předseda kárné
komise jmenuje z členů kárné komise členy kárných senátů (§ 33 odst. 1).

Společná ustanovení
o orgánech Komory

§ 48
Funkce v orgánech Komory jsou čestné; za jejich výkon přísluší jen náhrada

hotových výdajů a náhrada za ztrátu času.

§ 49
(1) Podrobnosti o organizaci Komory a jejích orgánů stanoví organizační řád

a další stavovské předpisy.
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(2) Podrobnosti o volbách do orgánů Komory, jakož i o odvolání jejich členů
stanoví volební řád.

ČÁST PÁTÁ
PŮSOBNOST MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI

§ 50
(1) Komora je povinna do 30 dnů předložit Ministerstvu spravedlnosti veške-

ré stavovské předpisy přijaté jejími orgány.
(2) Má-li ministr spravedlnosti za to, že stavovský předpis Komory je v roz-

poru se zákonem, je oprávněn podat ve lhůtě dvou měsíců od jeho přijetí návrh
na jeho přezkoumání soudem; ustanovení § 247 až 250k občanského soudního
řádu se použijí přiměřeně.

§ 51
(1) Ministerstvo spravedlnosti vydává právním předpisem po předchozím vy-

jádření Komory kárný řád.
(2) Ministr spravedlnosti je oprávněn vystupovat v kárném řízení podle toho-

to zákona jako kárný žalobce.
(3) Ministr spravedlnosti je oprávněn podat návrh na vyškrtnutí advokáta ze

seznamu advokátů (§ 8) a na pozastavení výkonu advokacie (§ 9).

§ 52
(1) Ministerstvo spravedlnosti vydává právním předpisem po předchozím vy-

jádření Komory zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky.
(2) Ministr spravedlnosti jmenuje členy zkušební komise pro advokátní

zkoušky a uznávací zkoušky; nejméně jednu třetinu členů zkušební komise jme-
nuje ministr spravedlnosti na návrh Komory a jednu třetinu členů na návrh Nej-
vyššího soudu.

ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení

§ 53
Stavovský předpis přijatý v souladu s tímto zákonem je závazný pro advoká-

ty a advokátní koncipienty.

§ 54
(1) Advokátní zkouškou se prověřují znalosti z ústavních předpisů České re-

publiky, z práva veřejného a soukromého, včetně schopností výkladu a použití
právních předpisů na konkrétní případ, jakož i znalosti stavovských předpisů. Ad-
vokátní zkoušku lze složit pouze v jazyce českém nebo slovenském.

(2) Uznávací zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů o poskytování
právních služeb a základní znalosti o právním řádu České republiky; účelem
uznávací zkoušky je i ověření znalostí stavovských předpisů. Uznávací zkoušku
lze složit i v některém z cizích jazyků používaných běžně v mezinárodním styku.

(3) Podrobnosti o advokátní zkoušce a uznávací zkoušce stanoví zkušební
řády (§ 52 odst. 1).

§ 55
(1) Proti rozhodnutí Komory o vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo ze sez-

namu advokátních koncipientů a proti rozhodnutí Komory o pozastavení výkonu
advokacie nebo výkonu právní praxe advokátního koncipienta lze podat podle
zvláštních předpisů15) opravný prostředek k soudu, nejde-li o vyškrtnutí nebo po-
zastavení na základě vlastní žádosti; právo domáhat se žalobou podle zvláštních
předpisů16) u soudu přezkoumání ostatních rozhodnutí (§ 44 odst. 3) tím není do-
tčeno.

(2) Ten,
a) kdo nebyl zapsán do seznamu advokátů nebo seznamu advokátních kon-

cipientů,
b) komu nebylo vydáno osvědčení o zápisu do seznamu advokátů (§ 5

odst. 4),
c) komu ve lhůtě stanovené tímto zákonem nebylo umožněno vykonat ad-

vokátní nebo uznávací zkoušku, anebo
d) komu nebylo ve lhůtě stanovené tímto zákonem umožněno složení slibu,

má právo domáhat se ochrany u soudu.
(3) Proti rozhodnutí orgánu Komory, proti němuž tento zákon nepřipouští

opravný prostředek k soudu nebo k jinému orgánu Komory, a proti rozhodnutí or-
gánu Komory o opravném prostředku nejsou přípustné řádné opravné prostřed-
ky.

15) § 250l až 250s občanského soudního řádu.
16) § 247 až 250k občanského soudního řádu.
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§ 56
Ustanovení hlavy druhé a třetí části druhé tohoto zákona se použijí přiměře-

ně pro další činnosti advokátů vykonávané podle zvláštních předpisů.17)

Přechodná ustanovení

§ 57
(1) Advokáti zapsaní v seznamu advokátů vedeném podle dosavadních

předpisů se dnem účinnosti tohoto zákona stávají advokáty podle tohoto záko-
na; Komora je zapíše do seznamu advokátů bez žádosti.

(2) Komerční právníci zapsaní v seznamu komerčních právníků vedeném
podle dosavadních předpisů se dnem účinnosti tohoto zákona stávají advokáty
podle tohoto zákona; Komora je zapíše do seznamu advokátů bez žádosti.

§ 58
(1) Advokátní koncipienti zapsaní v seznamu advokátních koncipientů vede-

ném podle dosavadních předpisů se dnem účinnosti tohoto zákona stávají advo-
kátními koncipienty podle tohoto zákona; Komora je zapíše do seznamu advo-
kátních koncipientů bez žádosti.

(2) Právní čekatelé komerčního právníka zapsaní v seznamu právních čeka-
telů vedeném podle dosavadních předpisů se dnem účinnosti tohoto zákona stá-
vají advokátními koncipienty podle tohoto zákona; Komora je zapíše do seznamu
advokátních koncipientů bez žádosti.

(3) Praxe vykonaná advokátními koncipienty a čekateli komerčního právníka
podle dosavadních předpisů se považuje za právní praxi advokátního koncipien-
ta podle tohoto zákona.

§ 59
(1) Advokátní zkouška složená do dne účinnosti tohoto zákona podle dosa-

vadních předpisů se považuje za advokátní zkoušku podle tohoto zákona.
(2) Zkouška komerčního právníka složená do dne účinnosti tohoto zákona

podle dosavadních předpisů se považuje za advokátní zkoušku podle tohoto zá-
kona.

(3) Advokátní zkouška složená do 31. prosince 1992 podle zákona Sloven-
ské národní rady č. 132/1990 Sb., o advokacii, se považuje za advokátní zkouš-
ku podle tohoto zákona.

§ 60
Pozastavení výkonu advokacie podle § 9 odst. 1 písm. a) se nepoužije v pří-

padě pracovního poměru vědeckého pracovníka v oboru právo,18) byl-li advokát
zapsán do seznamu advokátů podle § 57 a trval-li tento pracovní poměr v den
účinnosti tohoto zákona.

§ 61
Za vysokoškolské vzdělání podle § 5 odst. 1 písm. b) a § 37 odst. 1 písm. b)

se považuje též vysokoškolské vzdělání získané na právnické fakultě vysoké
školy se sídlem na území České a Slovenské Federativní republiky nebo jejích
právních předchůdců.

§ 62
(1) Kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů a disciplinární opatření

vyškrtnutí ze seznamu komerčních právníků uložená podle dosavadních předpi-
sů se považují za kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů podle § 5 odst.
1 písm. e) a § 8 odst. 1 písm. f).

(2) Návrh na zahájení kárného řízení podle tohoto zákona, došlo-li ke skutku,
který by mohl být považován za kárné provinění nebo disciplinární provinění pod-
le dosavadních předpisů, přede dnem účinnosti zákona, je oprávněn jako kárný
žalobce podat pouze předseda kontrolní rady, a to ve lhůtách stanovených k po-
dání návrhu na zahájení kárného řízení nebo disciplinárního řízení těmito předpi-
sy.

(3) Kárné řízení nebo disciplinární řízení zahájené přede dnem účinnosti zá-
kona podle dosavadních předpisů se dokončí podle těchto předpisů; působnost
kárných orgánů podle dosavadních předpisů vykonávají v tomto řízení příslušné
orgány Komory.

§ 63
Právo toho, kdo nebyl podle dosavadních předpisů zapsán do seznamu ad-

vokátů nebo seznamu komerčních právníků, kdo byl z těchto seznamů podle do-
savadních předpisů vyškrtnut nebo komu byl podle dosavadních předpisů poza-17) Např. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-

nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 70 odst. 3 obchodního zákoníku,
§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, § 8 a § 50 odst. 3 a 4
zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, § 28 a 29 zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování
kvalifikace vědeckých pracovníků.
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staven výkon advokacie nebo výkon činnosti komerčního právníka, domáhat se
ochrany u soudu, není tímto zákonem dotčeno.

§ 64
Do dob nebo lhůt uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), § 7, § 8 odst. 2 a § 37

odst. 2 se započítávají doby nebo lhůty, které počaly běžet za účinnosti nebo
podle dosavadních předpisů.

§ 65
(1) Do zvolení představenstva podle tohoto zákona vykonává jeho působnost

představenstvo složené z členů představenstva České advokátní komory a čle-
nů představenstva Komory komerčních právníků České republiky zvolených pod-
le dosavadních předpisů.

(2) Představenstvo uvedené v odstavci 1 zvolí ze svých členů předsedu a po-
případě i místopředsedy Komory.

(3) Do dne konání prvního sněmu (§ 68) přísluší představenstvu vedle jeho pů-
sobnosti stanovené tímto zákonem i působnost sněmu podle § 43 písm. b) až f).

§ 66
(1) Do zvolení kontrolní rady podle tohoto zákona vykonává její působnost

kontrolní rada složená z členů revizní komise České advokátní komory a členů
dozorčí rady Komory komerčních právníků České republiky zvolených podle do-
savadních předpisů.

(2) Kontrolní rada uvedená v odstavci 1 zvolí ze svých členů předsedu a po-
případě i místopředsedy kontrolní rady.

§ 67
(1) Do zvolení kárné komise podle tohoto zákona vykonává její působnost

kárná komise složená z členů kárné komise České advokátní komory a členů
disciplinární komise Komory komerčních právníků České republiky zvolených
podle dosavadních předpisů.

(2) Kárná komise uvedená v odstavci 1 zvolí ze svých členů předsedu a po-
případě i místopředsedy kárné komise.

§ 68
Představenstvo uvedené v § 65 svolá první sněm podle tohoto zákona do tří

měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 69
Dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí práva a povinnosti České advokát-

ní komory zřízené zákonem České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii,

a Komory komerčních právníků zřízené zákonem České národní rady č. 209/
/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, na Komo-
ru.

Závěrečná ustanovení

§ 70
(1) Živnostenská oprávnění k poskytování právních služeb vzniklá podle

zvláštních předpisů19) zanikají dnem účinnosti tohoto zákona.
(2) Společníci (členové) nebo orgány obchodních společností a družstev, je-

jichž předmět podnikání (činnosti) zahrnuje poskytování právních služeb, jsou
povinni přizpůsobit společenskou smlouvu nebo stanovy a právní poměry ob-
chodní společnosti (družstva) tomuto zákonu do šesti měsíců ode dne jeho účin-
nosti a podat v téže lhůtě návrh na příslušný zápis v obchodním rejstříku; neuči-
ní-li tak, použije se přiměřeně ustanovení § 764 odst. 2 věta druhá a třetí ob-
chodního zákoníku.

§ 71
Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii,
2. zákon České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a práv-

ní pomoci jimi poskytované.

§ 72
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

19) Zákon č. 455/1991 Sb.
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VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 4. června 1996
č. 177/1996 Sb.,

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 
právních služeb (advokátní tarif)

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
(1) Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen „odměna ad-

vokáta“) se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen „smluvní odměna“); není-li od-
měna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní
odměně.

(2) Při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává roz-
hodnutím soudu nebo jiného orgánu, se výše odměny advokáta určí podle usta-
novení o mimosmluvní odměně; § 12 odst. 2 a 5 se neužijí. Na to je advokát po-
vinen upozornit klienta, jedná-li s ním o smluvní odměně.

(3) Ustanovením odstavce 2 věty první se řídí i určení výše odměny advoká-
ta ustanoveného soudem.

§ 2
(1) Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu ho-

tových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanove-
né touto vyhláškou.

(2) Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce,
jsou zahrnuty v odměně advokáta.

ČÁST DRUHÁ
ODMĚNA ADVOKÁTA

Oddíl první

Smluvní odměna

§ 3
(1) Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za

niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení.
(2) Ujednání o smluvní odměně je buď součástí smlouvy, na jejímž základě

se právní služba poskytuje, nebo je sjednáno samostatně.

§ 4
(1) Je-li sjednána smluvní odměna podle počtu hodin nebo jiných časových

jednotek (dále jen „časová odměna“), náleží dohodnutá sazba časové odměny
za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak. Na požádání kli-
enta je advokát povinen při vyúčtování odměny advokáta předložit klientovi ča-
sovou specifikaci poskytnutých právních služeb.

(2) Jestliže advokát ve smlouvě o časové odměně provedl odhad její celko-
vé výše, je povinen předem písemně upozornit klienta na podstatné překročení
původně odhadnuté výše odměny advokáta; jinak se nemůže domáhat zaplace-
ní té části odměny advokáta, o kterou byl původní odhad její výše překročen.

§ 5
Neposkytuje-li advokát právní služby ve sjednaném rozsahu, přísluší mu po-

měrná část smluvní odměny, není-li dohodnuto jinak.

Oddíl druhý

Mimosmluvní odměna

§ 6
Výše mimosmluvní odměny

(1) Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odmě-
ny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advo-
kát ve věci vykonal.

(2) Za správu majetku náleží odměna ve výši 10 % ročního příjmu ze spra-
vovaného majetku, nejméně 1000 Kč ročně.
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§ 7
Sazba mimosmluvní odměny

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hod-
noty:

do 500 Kč  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .000250 Kč
přes 500 Kč do 1000 Kč  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .000500 Kč
přes 1000 Kč do 5000 Kč  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .000750 Kč
přes 5000 Kč do 10 000 Kč  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .001000 Kč
přes 10 000 Kč do 200 000 Kč  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .001000 Kč a 25 Kč

za každých započatých 1000 Kč, o které
hodnota převyšuje 10 000 Kč

přes 200 000 Kč  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .005750 Kč a 25 Kč
za každých započatých 10 000 Kč, o které
hodnota převyšuje 200 000 Kč

přes 10 000 000 Kč  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .030 250 Kč a 25  Kč
za každých započatých 100 000 Kč, o které
hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Tarifní hodnota

§ 8
(1) Není-li stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu výše peněžitého pl-

nění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu
právní služby, jichž se právní služba týká; za cenu práva se považuje jak hodno-
ta pohledávky, tak i závazku.

(2) Je-li předmětem právní služby opětující se plnění, stanoví se tarifní hodno-
ta součtem hodnot těchto plnění; jde-li však o plnění na dobu delší než pět let ne-
bo na dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění.

3) Je-li zákonem stanoveno spojení dvou nebo více věcí k společnému pro-
jednání, považuje se za tarifní hodnotu hodnota věci, která je nejvyšší.

(4) Při výkonu rozhodnutí pro opětující se plnění je pro stanovení tarifní hod-
noty rozhodná jen hodnota splátek, které jsou v době nařízení výkonu rozhodnutí
již splatné.

(5) Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se vychází
z ceny celé věci po odečtení ceny podílu klienta, směřuje-li návrh na přikázání
věci klientovi nebo v případě návrhu na prodej věci. Směřuje-li návrh na přiká-
zání věci ostatním spoluvlastníkům, vychází se z ceny celé věci po odečtení ce-
ny podílu ostatních spoluvlastníků. V případě návrhu na reálné rozdělení věci se
vychází z ceny celé věci.

(6) Ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů se vychá-
zí z poloviny hodnoty všech jednotlivých věcí, pohledávek a závazků, které stra-
ny učinily předmětem vypořádání.

§ 9
(1) Nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen

s nepoměrnými obtížemi a není-li dále stanoveno jinak, považuje se za tarifní
hodnotu částka 1000 Kč.

(2) Ve věcech péče o nezletilé, osvojení, pěstounské péče, způsobilosti
k právním úkonům, věcech opatrovnických, věcech prohlášení za mrtvého a ve
věcech nároků fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového,
nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění se považuje za tarifní hod-
notu částka 500 Kč.

(3) Částka 10 000 Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech:
a) určení, zda tu je právní vztah nebo právo, neplatnosti právního úkonu, ne-

jde-li o určení práva k věci penězi ocenitelné nebo nejde-li o určení ne-
platnosti právního úkonu, jehož předmětem je věc nebo plnění penězi
ocenitelné,

b) žalob na projev vůle, nejde-li o předmět právního úkonu, k jehož vzniku,
změně nebo zániku má projev vůle směřovat, penězi ocenitelný,

c) zřízení nebo zrušení věcného břemene a dalších práv a povinností z věc-
ných břemen,

d) ochrany osobnosti, osobních autorských práv, věcí podle zákona o perio-
dickém tisku a ostatních informačních prostředcích bez návrhu na náhra-
du nemajetkové újmy,

e) nájmů nebytových prostor, staveb a pozemků, nejde-li o peněžité plnění,
f) žalob nebo opravných prostředků proti rozhodnutím správních orgánů

projednávaných podle části páté občanského soudního řádu, s výjimkou
věcí podle odstavce 2, a

g) ústavních stížností, s výjimkou věcí podle odstavce 2.
(4) Ve věcech ochrany osobnosti, osobních autorských práv, věcí podle zá-

kona o periodickém tisku a ostatních informačních prostředcích s návrhem na ná-
hradu nemajetkové újmy se považuje za tarifní hodnotu částka 30 000 Kč.

§ 10
(1) Při zastupování v řízení o přestupcích se považuje za tarifní hodnotu část-

ka 1000 Kč.
(2) Při obhajobě v trestním řízení ve věcech, ve kterých soud prvního stup-

ně rozhoduje v neveřejném zasedání, se považuje za tarifní hodnotu částka
500 Kč.
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(3) Při obhajobě v trestním řízení, nejde-li o věci podle odstavce 2, se pova-
žuje za tarifní hodnotu

a) částka 1000 Kč, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje jeden rok,

b) částka 10 000 Kč, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odně-
tí svobody, jehož horní hranice převyšuje jeden rok a nepřevyšuje pět
let,

c) částka 30 000 Kč, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí
svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let a nepřevyšuje deset let,

d) částka 50 000 Kč, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí
svobody převyšující deset let anebo za který lze uložit výjimečný trest.

(4) K zákonnému snížení sazby u mladistvých se nepřihlíží.

§ 11
Úkony právní služby

(1) Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů právní služby:
a) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o po-

skytnutí právních služeb,
b) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo ob-

hajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
d) písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé,
e) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započa-

té dvě hodiny,
f) prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě ho-

diny,
g) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před sou-

dem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
h) sepsání právního rozboru věci,
i) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
j) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, od-

volání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
k) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnosti proti roz-

hodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
l) podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro

porušení zákona,
m) sepsání listiny o právním úkonu.
(2) Mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny náleží za každý z těchto

úkonů právní služby:

a) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na
zajištění důkazu nebo dědictví,

b) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeš-
kání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splat-
ných dávek nebo k plnění ve splátkách,

c) odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjá-
dření k takovému odvolání,

d) návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zase-
dání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení
a podnětů ke stížnosti pro porušení zákona,

e) jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a pří-
pravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návr-
hu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,

f) účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí.
(3) Za úkony právní služby neuvedené v odstavcích 1 a 2 náleží odměna ja-

ko za úkony, jimž jsou svou povahou a účelem nejbližší.

§ 12
Zvýšení nebo snížení mimosmluvní odměny

(1) U úkonů právní služby mimořádně obtížných, zejména je-li k nim třeba
použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní služby časově ná-
ročných může advokát zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek.

(2) Advokát může snížit mimosmluvní odměnu až o polovinu.
(3) Při spojení dvou nebo více věcí, pro něž spojení ke společnému projed-

nání není stanoveno zákonem, se zvyšuje mimosmluvní odměna náležející ve
věci s nejvyšší tarifní hodnotou o polovinu mimosmluvní odměny, jež by jinak ná-
ležela v ostatních spojených věcech.

(4) Jde-li o společné úkony při zastupování nebo obhajobě dvou nebo více
osob anebo jde-li o obhajobu v trestním řízení vedeném pro trestné činy spá-
chané ve vícečinném souběhu, náleží advokátovi za každou takto zastupovanou
nebo obhajovanou osobu nebo za každý takto stíhaný trestný čin mimosmluvní
odměna snížená o 20 %.

(5) Určila-li Česká advokátní komora advokáta tomu, kdo se nemůže poskyt-
nutí právní služby domoci a odůvodňují-li to jeho sociální a majetkové poměry,
může Česká advokátní komora v podmínkách poskytnutí této právní služby sta-
novit, že se mimosmluvní odměna přiměřeně sníží, popřípadě bude poskytnuta
bezplatně.
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ČÁST TŘETÍ
NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ

A NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS

§ 13
Náhrada hotových výdajů

(1) Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvis-
losti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní vý-
daje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádře-
ní, překlady, opisy a fotokopie.

(2) Advokát se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce ja-
ko náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se
předpokládá v souvislosti s poskytnutím právní služby. Klient pak při vyúčtování
nemůže požadovat specifikaci těchto hotových výdajů a advokát nemůže poža-
dovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka pře-
kročena.

(3) Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě
výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka
75 Kč na jeden úkon právní služby.

(4) Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše té-
to náhrady právními předpisy o cestovních náhradách.1)

§ 14
Náhrada za promeškaný čas

(1) Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím
právní služby

a) při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm ad-
vokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět,

b) za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem
nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.

(2) Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím
právní služby ve výši jedné poloviny mimosmluvní odměny za účast při jednání,
které bylo odročeno bez projednání věci, a za dostavení se k jednání, které se
nekonalo, aniž byl o tom advokát včas předem vyrozuměn; bylo-li jednání odro-
čeno nebo se nekonalo z důvodů spočívajících na straně klienta advokáta a by-

ly-li tyto důvody advokátovi známy nejméně dva dny před termínem jednání, ná-
leží mu náhrada ve výši jedné čtvrtiny mimosmluvní odměny.

(3) Není-li dohodnuto jinak, náhrada podle odstavce 1 činí 50 Kč za každou
i jen započatou půlhodinu.

ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ

A ZÁVĚREČNÁ

§ 15
Za právní služby poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pří-

sluší advokátu nebo komerčnímu právníkovi odměna podle dosavadních předpi-
sů.

§ 16
Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990

Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomo-
ci, ve znění vyhlášky č. 573/1990 Sb.

§ 17
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Ministr:
JUDr. Novák v. r.

1) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
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Návrh

Vyhláška
Ministerstva spravedlnosti

č. 197/1996 Sb.,
kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky

a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření České advokátní komory
stanoví podle § 52 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKA

§ 1
(1) Advokátní zkoušku (dále jen „zkouška“) vykoná uchazeč v těchto obo-

rech:
a) ústavní a správní právo,
b) trestní právo,
c) občanské, rodinné a pracovní právo,
d) obchodní právo,
e) předpisy upravující poskytování právních služeb.
(2) Česká advokátní komora (dále jen „Komora“) vydává seznam předpisů,

jejichž znalost je u zkoušky vyžadována, a to s rozlišením předpisů, kde je vy-
žadována znalost podrobná, a předpisů, u nichž postačí znalost obecná.

§ 2
(1) Zkouška sestává z písemné části a ústní části.
(2) Písemná část zkoušky se koná ve třech po sobě jdoucích dnech, a to

z oborů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b), c), d). Ústní část zkoušky se koná
v jednom dni s odstupem nejméně jednoho a nejdéle dvou týdnů od skonče-
ní písemné části zkoušky, a to ze všech oborů uvedených v § 1 odst. 1; ústní
část zkoušky může vykonat pouze uchazeč, který vykonal písemnou část
zkoušky.

§ 3
Zkouška se koná před pětičlenným senátem (dále jen „senát“) ustanove-

ným z členů zkušební komise pro advokátní a uznávací zkoušky (dále jen „zku-

šební komise“); senátu předsedá člen určený pro obor uvedený v § 1 odst. 1
písm. e).

§ 4
(1) Písemnou žádost o umožnění vykonání zkoušky (dále jen „přihláška“) po-

dává uchazeč Komoře; nesplňuje-li uchazeč podmínku uvedenou v § 5 odst. 1
písm. c) zákona, je zpravidla součástí přihlášky i žádost o uznání jiné právní pra-
xe za praxi advokátního koncipienta (§ 6 odst. 2 a 3 zákona).

(2) Součástí přihlášky jsou i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmín-
ky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona a že uchazeč uhradil poplatek za
zkoušku stanovený Komorou podle § 7 odst. 1 zákona.

§ 5
(1) Předseda zkušební komise ustanoví podle počtu uchazečů, jimž bylo Ko-

morou umožněno vykonání zkoušky, potřebný počet senátů, určí jejich členy pro
jednotlivé obory uvedené v § 1 odst. 1, označí senáty čísly a přiřadí k nim ucha-
zeče podle abecedního pořadí jejich příjmení.

(2) Předseda zkušební komise vyrozumí členy senátu a uchazeče o konání
zkoušky a o jejím časovém rozvrhu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se
zkouška koná; tuto dobu lze zkrátit pouze se souhlasem uchazeče. Uchazečům
předseda zkušební komise současně zašle seznam předpisů uvedený v § 1 odst.
2 a sdělí jim jména členů senátu s poučením, že proti členům senátu mají právo
vznést námitku podjatosti.

(3) Členem senátu nemůže být ten, u něhož lze mít důvodnou pochybnost
o nepodjatosti pro jeho poměr k uchazeči. O vyloučení člena senátu rozhodne
bez odkladu k námitce uchazeče nebo z podnětu člena senátu předseda zku-
šební komise. Je-li člen senátu vyloučen, ustanoví předseda zkušební komise
nového člena senátu.

§ 6
(1) Písemná část zkoušky spočívá ve vypracování zadané písemné práce na

základě obsahu soudních či jiných spisů, popřípadě na podkladě písemné skut-
kové informace. Zadaným úkolem může být zejména vypracování návrhu na za-
hájení řízení, opravného prostředku, skutkového a právního rozboru nebo vyjá-
dření, textu obhajovací řeči v trestní věci nebo závěrečného návrhu v řízení ob-
čanskoprávním, sepsání listiny, zpracování právního posudku. Písemnou část
zkoušky může vykonat více uchazečů současně.

(2) Písemnou část zkoušky zadává, posuzuje a dozor nad jejím průběhem
vykonává zpravidla člen senátu, který byl určen pro obor, kterého se písemná
část zkoušky týká, nebo jiná osoba, pověřená předsedou senátu.
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(3) Koná-li písemnou část zkoušky více uchazečů současně, zadávají se
uchazečům písemné práce losem za přítomnosti osoby vykonávající dozor.

(4) Uchazeč je povinen vypracovat písemnou práci samostatně. Jako pomů-
cek je oprávněn v průběhu písemné části zkoušky použít sbírky právních a jiných
předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí a časopiseckou nebo knižní
právnickou literaturu. Uchazeč je povinen obracet se v průběhu písemné části
zkoušky s dotazy pouze na osobu konající dozor. Porušení povinnosti vypraco-
vat písemnou práci samostatně je důvodem k vyloučení uchazeče ze zkoušky;
o tom rozhodne senát na základě vyjádření osoby konající dozor.

(5) Doba trvání písemné části zkoušky nesmí přesáhnout osm hodin. Po
uplynutí této doby je uchazeč povinen odevzdat písemnou práci osobě konající
dozor, a to i v případě, že není dokončena.

(6) Písemná část advokátní zkoušky je neveřejná.

§ 7
(1) Ústní část zkoušky je zaměřena zejména na ověření schopnosti uchaze-

če aplikovat při výkonu advokacie právní nebo jiné předpisy. Uchazeč může
v průběhu ústní části zkoušky nahlížet do pomůcek uvedených v § 6 odst. 4 pou-
ze se souhlasem zkoušejícího.

(2) Ústní část zkoušky se koná za přítomnosti všech členů senátu; mohou ji
vykonat současně nejvýše dva uchazeči.

(3) Doba trvání ústní části zkoušky každého uchazeče nemá přesáhnout dvě
hodiny.

(4) Ústní část zkoušky je veřejná.

§ 8
(1) Výsledek zkoušky v jednotlivých oborech uvedených v § 1 odst. 1 senát

hodnotí prospěchovými stupni „prospěl výtečně“, „prospěl“ nebo „neprospěl“.
(2) Celkový výsledek zkoušky hodnotí senát prospěchovými stupni „advokát-

ní zkoušku složil výtečně“, „advokátní zkoušku složil“ nebo „advokátní zkoušku
nesložil“; přihlíží při tom k výsledku hodnocení uchazeče v jednotlivých oborech
a k jeho celkové teoretické a praktické připravenosti k výkonu povolání advoká-
ta. Prospěchovým stupněm „advokátní zkoušku nesložil“ je vždy ohodnocen
uchazeč, který kdykoliv po zahájení písemné části zkoušky od zkoušky odstou-
pil, nebo který byl ze zkoušky vyloučen podle § 6 odst. 4. Nedostaví-li se ucha-
zeč, který vykonal písemnou část zkoušky, k ústní části zkoušky a nerozhodl-li
senát podle odstavce 4 jinak, platí, že uchazeč od zkoušky odstoupil.

(3) O hodnocení podle odstavců 1 a 2 rozhoduje senát při neveřejné poradě
hlasováním. Členové senátu hlasují podle abecedního pořadí svých příjmení; před-
seda senátu hlasuje vždy poslední. Hlasuje se nejprve o tom, zda uchazeč prospěl;

prospěl-li, hlasuje se poté o prospěchovém stupni. K přijetí rozhodnutí je třeba vět-
šiny hlasů; každý člen senátu má jeden hlas. Rozhodnutí senátu je konečné.

(4) Jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, může senát rozhodnout
o tom, že uchazeč, který vykonal písemnou část zkoušky, avšak nedostavil se
k ústní části zkoušky, je oprávněn vykonat ústní část zkoušky v nejblíže násle-
dujícím termínu.

(5) Výsledek zkoušky oznámí předseda senátu uchazeči bezprostředně po
poradě senátu podle odstavce 3 za přítomnosti ostatních členů senátu.

§ 9
Podá-li uchazeč, který zkoušku nesložil, avšak byl hodnocen alespoň ve

třech oborech prospěchovým studiem „prospěl“, nejpozději do šesti měsíců ode
dne vyhlášení výsledku zkoušky přihlášku ke zkoušce další, vykoná tuto zkouš-
ku pouze v oborech, ve kterých byl při předchozí zkoušce hodnocen prospěcho-
vým stupněm „neprospěl“.

§ 10
(1) O průběhu zkoušky vyhotoví předseda senátu do jednoho týdne od ukon-

čení ústní části zkoušky protokol, ve kterém uvede:
a) jména a příjmení předsedy a ostatních členů senátu,
b) datum a místo konání písemné části zkoušky a ústní části zkoušky s do-

bou jejich zahájení a ukončení,
c) výroky rozhodnutí senátu podle § 6 odst. 4, popřípadě podle § 8 odst. 4,
d) datum vyhotovení protokolu, případně
e) důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky.
(2) Součástí protokolu jsou:
a) seznam uchazečů a jejich hodnocení v jednotlivých oborech a hodnocení

celkového výsledku zkoušky,
b) odevzdané písemné práce uchazečů.
(3) Protokol podepisují všichni členové senátu; protokol předá předseda se-

nátu do tří dnů ode dne jeho vyhotovení Komoře.

§ 11
(1) Uchazeči, který byl u zkoušky hodnocen prospěchovým stupněm „advo-

kátní zkoušku složil výtečně“ nebo „advokátní zkoušku složil“, vydá předseda se-
nátu bezprostředně po oznámení výsledku zkoušky (§ 8 odst. 4) vysvědčení
o složení zkoušky; vysvědčení podepisuje předseda senátu.

(2) Stejnopis osvědčení předloží předseda senátu Komoře spolu s protoko-
lem.
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ČÁST DRUHÁ
UZNÁVACÍ ZKOUŠKA

§ 12
Uznávací zkouška se skládá v těchto oborech:
a) předpisy upravující poskytování právních služeb,
b) základy ústavního práva České republiky,
c) základy soukromého práva České republiky.

§ 13
(1) Uznávací zkouška se koná před tříčlenným senátem (dále jen „zkušební

senát“) ustanoveným z členů zkušební komise; senátu předsedá člen, který je ur-
čen pro obor uvedený v 12 písm. a).

(2) Uznávací zkouška je zpravidla písemná.
(3) Doba trvání uznávací zkoušky nemá přesáhnout dvě hodiny a lze ji složit

v některém z cizích jazyků používaných běžně v mezinárodním styku; volba ja-
zyka přísluší uchazeči.

§ 14
(1) Přihlášku k uznávací zkoušce podává uchazeč Komoře; součástí přihláš-

ky je volba jazyka, ve kterém uchazeč hodlá zkoušku složit.
(2) Součástí přihlášky jsou i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmín-

ky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) a § 5 odst. 2 písm. a) zákona a že
uhradil poplatek za zkoušku stanovený Komorou podle § 7 odst. 1 zákona.

§ 15
Výsledek zkoušky hodnotí zkušební senát prospěchovými stupni „uznávací

zkoušku složil“ nebo „uznávací zkoušku nesložil.“

§ 16
(1) Uchazeči, který byl u uznávací zkoušky hodnocen prospěchovým stup-

něm „uznávací zkoušku složil“, vydá předseda zkušebního senátu bezprostřed-
ně po oznámení výsledku zkoušky osvědčení o složení uznávací zkoušky (§ 5
odst. 2 písm. b) zákona); osvědčení podepisuje předseda senátu.

§ 17
Ustanovení § 1 odst. 2, § 5, § 6 odst. 2, 3, 4 a 6, § 8 odst. 2 věta třetí a odst.

3 až 5 a § 10 se použijí pro uznávací zkoušku přiměřeně.

ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ

A ZÁVĚREČNÁ

§ 18
Pro rozhodování senátu a zkušebního senátu podle § 6 odst. 4 a § 8 odst. 4

se přiměřeně použije ustanovení § 8 odst. 3.

§ 19
(1) Přihlášku ke zkoušce, protokol, jakož i ostatní písemnosti týkající se ad-

vokátních a uznávacích zkoušek, uloží Komora po dobu padesáti let; po uplynu-
tí této doby postupuje Komora podle zvláštního předpisu.1)

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije přiměřeně i pro písemnosti týkající se
advokátních zkoušek a profesních zkoušek komerčního práva podle dosavad-
ních předpisů,2) které vznikly do dne účinnosti této vyhlášky.

§ 20
(1) Ustanovení § 9 se použije i pro advokátní zkoušky vykonané podle záko-

na České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, pokud do dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky neuplynula lhůta, ve které byl kandidát oprávněn přihlásit se
k opravné zkoušce.3)

(2) Pro počátek běhu lhůty k podání přihlášky k další zkoušce podle odstav-
ce 1 je rozhodující den, kdy byl kandidátovi oznámen výsledek advokátní zkouš-
ky;4) tato lhůta však neskončí dříve, než uplyne lhůta, ve které byl kandidát opráv-
něn přihlásit se k opravné zkoušce.3)

§ 21
(1) Podá-li uchazeč, který neprospěl u profesní zkoušky komerčního právní-

ka vykonané podle zákona č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní
pomoci jimi poskytované, a o kterém zkušební komise rozhodla, že bude opako-

1) Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních

právnících a právní pomoci jimi poskytované.
3) § 12 odst. 2 a 3 usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 8. ledna

1991, jímž se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky, ve znění usnesení předsta-
venstva České advokátní komory ze dne 6. dubna 1991 a 14. dubna 1991.

4) § 10 odst. 3 usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 8. ledna 1991,
jímž se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky, ve znění usnesení představenstva
České advokátní komory ze dne 6. dubna 1991 a 14. dubna 1991.
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vat jen zkoušku ústní nebo jen zkoušku písemnou,5) přihlášku k advokátní zkouš-
ce do šesti měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky, vykoná jen tu část advokát-
ní zkoušky (§ 2), u níž neprospěl; a to neplatí, jde-li o profesní zkoušku komerč-
ního právníka opakovanou.6)

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě, kdy doba mezi dnem ko-
nání profesní zkoušky komerčního právníka a dnem nabytí účinnosti této vyhláš-
ky je delší než šest měsíců.

(3) Lhůta šesti měsíců k podání přihlášky k advokátní zkoušce podle odstav-
ce 1 se zkracuje o dobu, která uplynula ode dne konání profesní zkoušky ko-
merčního právníka do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 22
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Novák v. r.

5) § 8 odst. 3 usnesení představenstva Komory komerčních právníků České republiky ze
dne 5. února 1992, kterým se podle § 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 209/1990 Sb., o ko-
merčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, vydává zkušební řád pro pro-
fesní zkoušky, ve znění usnesení představenstva Komory komerčních právníků České
republiky ze dne 16. března 1993 a 10. února 1994.

6) § 10 usnesení představenstva Komory komerčních právníků České republiky ze dne
5. února 1992, kterým se podle § 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 209/1990 Sb., o ko-
merčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, vydává zkušební řád pro pro-
fesní zkoušky, ve znění usnesení představenstva Komory komerčních právníků České
republiky ze dne 16. března 1993 a 10. února 1994.

Stavovský předpis č. 1,
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

(usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 1. 7. 1996).

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4
písm. b) a § 65 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, takto:

Část I.
Obecná ustanovení

Čl. 1
Předpisy přijaté do 30. června 1996 Českou advokátní komorou podle

zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii, nebo Komorou komerčních právníků
České republiky podle zákona č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících
a právní pomoci jimi poskytované, popřípadě jejich části nebo jednotlivá
ustanovení, se považují za stavovské předpisy přijaté Českou advokátní ko-
morou (§ 53 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), stanoví-li tak tento stavov-
ský předpis (dále jen „převzaté předpisy“).

Čl. 2
Převzaté předpisy se použijí se změnami a doplněními stanovenými tím-

to stavovským předpisem.

Čl. 3
Převzaté předpisy je třeba vykládat a používat tak, aby jejich výklad a

použití nebyly v rozporu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen
„zákon“) a právními předpisy vydanými k jeho provedení.

Čl. 4
Pokud převzaté předpisy hovoří o
a) České advokátní komoře nebo Komoře komerčních právníků České

republiky, rozumí se tím Česká advokátní komora zřízená zákonem
(dále jen „Komora“);

b) celostátní konferenci advokátů nebo celostátním sněmu komerčních
právníků, rozumí se tím sněm podle § 41 odst. 1 písm. a) a § 42 a 43
zákona;
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c) představenstvu České advokátní komory nebo představenstvu Ko-
mory komerčních právníků České republiky, rozumí se tím předsta-
venstvo Komory podle § 41 odst. 1 písm. b) a § 44 nebo § 65 zákona;

d) předsedovi České advokátní komory nebo předsedovi Komory ko-
merčních právníků České republiky, rozumí se tím předseda Komory
podle § 41 odst. 1 písm. c) a § 45 a 65 odst. 2 zákona;

e) revizní komisi nebo dozorčí radě, rozumí se tím kontrolní rada Ko-
mory podle § 41 odst. 1 písm. d) a § 46 nebo § 66 zákona;

f) kárné komisi nebo disciplinární komisi, rozumí se tím kárná komise
Komory podle § 41 odst. 1 písm. e) a § 47 nebo § 67 zákona.

Část II.
Převzaté předpisy

Čl. 5
Práva a povinnosti advokáta

1. Advokát má práva a povinnosti stanovené § 2 až 15, § 17 až 19 a § 24
a 26 odst. 1, 2 věta první Organizačního řádu České advokátní komory, který
byl schválen usnesením II. celostátní konference advokátů dne 7. ledna 1994.

Znění převzatého předpisu:

Práva a povinnosti advokáta

§ 2
Důstojnost advokátního stavu

Advokát při výkonu advokacie postupuje tak, aby nesnižoval důstojnost ad-
vokátního stavu; za tím účelem je povinen dodržovat též pravidla profesionální
etiky a pravidla soutěže stanovená Komorou.

Hlava prvá
Základní pravidla vztahu ke klientovi

§ 3
Obecné povinnosti

Advokát je povinen chránit a prosazovat práva klienta a jeho oprávněné zá-
jmy a řídit se jeho pokyny, nejsou-li v rozporu se zákonem nebo stavovským
předpisem (§ 50 odst. 2, § 24).

§ 4
Povinnost mlčenlivosti

1) Za skutečnosti, o nichž se advokát dozvěděl v souvislosti s výkonem ad-
vokacie (§ 19 odst. 1 zákona), se považují též skutečnosti související s poskyto-
váním právní pomoci, o nichž se advokát dozvěděl při své činnosti pro orgány
Komory.

2) Nebylo-li s klientem dohodnuto jinak, je advokát povinen zavázat povin-
ností mlčenlivosti též jiné osoby, které se podílejí na poskytování právní pomo-
ci, není-li jim taková povinnost uložena zákonem.

3) Povinností mlčenlivosti nejsou dotčeny:
a) oprávnění advokáta informovat o stavu věcí osobu, kterou pověřuje pro-

vedením jednotlivých úkonů právní pomoci a která je sama povinna za-
chovávat mlčenlivost,

b) oprávnění sdělovat v rozsahu nezbytném pro řízení skutečnosti soudu
nebo jinému obdobnému orgánu, je-li předmětem řízení spor mezi advo-
kátem a klientem nebo právními nástupci klienta,

c) povinnost advokáta předkládat v nezbytné míře orgánům pověřeným
správou daní údaje rozhodné pro stanovení rozsahu jeho daňové povin-
nosti; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost
o povaze právní věci klienta.

4) Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolat v souvislosti s řízením
či šetřením podle kárného řádu [§ 37 písm. b) zákona], či se smírčím řízení
(§ 15).

§ 5
Odmítnutí právní pomoci

1) Advokát je povinen odmítnout poskytnutí právní pomoci, pokud by jejím
poskytnutím došlo k narušení důvěry jiného klienta, nebo pokud by informace,
které advokát má o záležitosti jiného klienta, mohly novému klientovi přinést ne-
oprávněný prospěch.

2) Je-li advokát vytížen tak, že by poskytnutím právní pomoci v další věci by-
ly ohroženy zájmy některého z klientů, je povinen poskytnutí právní pomoci od-
mítnout.

3) Advokát je povinen odmítnout poskytnutí právní pomoci ve věci, kterou
není pro nedostatek zkušeností nebo speciálních znalostí po odborné stránce
schopen sám, případně s advokátem, s nímž vykonává advokacii společně, ná-
ležitě vyřídit; výjimečně však může v takové věci právní pomoc poskytnout ve
spolupráci s jiným advokátem, který je schopen danou věc řádně vyřídit.
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§ 6
Komunikace s klientem

Advokát je povinen bezodkladně informovat klienta o důležitých skutečnos-
tech a seznamovat jej s obsahem významnějších obdržených či odesílaných pí-
semností; je rovněž povinen v přiměřené lhůtě zodpovídat dotazy klienta a na
požádání mu předat kopie písemností obsažených v příručním spise.

§ 7
Kolize zájmů

Dojde-li ke kolizi zájmů mezi několika klienty téhož advokáta, je advokát v da-
né věci povinen vůči všem z nich odstoupit od smlouvy o poskytnutí právní po-
moci, popř. dá příslušnému orgánu podnět ke zrušení určení nebo ustanovení.
Obdobně postupuje, hrozí-li nebezpečí ohrožení nezávislosti advokáta.

§ 8
Odměna

1) Za přiměřenou (§ 20 odst. 1 zákona) lze považovat zálohu, která zřejmě
nepřevyšuje střízlivý odhad celkové odměny a pravděpodobných nákladů v da-
né věci.

2) Advokát je povinen na požádání podat klientovi úplné vysvětlení ohledně
účtu, který mu v právní věci vystavil.

§ 9
Hodnoty v klientské věci složené pro jinou osobu není advokát oprávněn pou-

žít k jiným účelům, než k jakým byl klientem, popřípadě takovou osobou, zmoc-
něn; přírůstek zmíněných hodnot náleží složiteli, nebylo-li dohodnuto jinak.

§ 10
Zákaz odstoupení od smlouvy o poskytnutí právní pomoci

Advokát není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí právní pomoci,
jestliže je zřejmé, že by klientovi hrozila újma v důsledku toho, že by nebyl scho-
pen včas se domoci právní pomoci jinak; povinnost odstoupit v případech stano-
vených zákonem nebo jiným stavovským předpisem tím není dotčena.

Hlava druhá
Základní pravidla vztahu k jiným advokátům

§ 11
Převzetí zastoupení

1) Než advokát převezme zastoupení klienta, jehož předtím zastupoval jiný
advokát, je povinen přesvědčit se o řádném ukončení předchozího zastoupení.
To neplatí v případech, kdy klient pověřil svým zastupováním více advokátů, při-
pouští-li to zákon.

2) K žádosti nového zástupce nebo klienta zašle advokát, jehož zmocnění
k zastupování zaniklo, novému zástupci nebo klientovi bez zbytečného odkladu
veškeré písemnosti, potřebné k dalšímu vedení věci.

§ 12
Jednání s protistranou

Je-li osoba, s níž advokát z pověření klienta jedná, zastoupena jiným advo-
kátem, může s ní advokát jednat pouze prostřednictvím jejího zástupce. Hrozí-li
v případě takového postupu závažné nebezpečí z prodlení, může advokát s tou-
to osobou jednat v nezbytné míře i přímo, je však povinen o tom jejího zástupce
bez zbytečného odkladu vyrozumět.

§ 13
Substituce

1) Je-li právní pomoc poskytována prostřednictvím jiného advokáta (dále jen
„substitut“), odpovídá za její řádné poskytnutí klientovi advokát, který substituta
pověřil (dále jen „substituent“); odpovědnost substituta substituentovi za řádné
poskytnutí právní pomoci tím není dotčena.

2) Překročení pokynů uvedených v žádosti o substituci projedná substitut
předem se substituentem; bez takového projednání může substitut učinit jen
úkony, jež nesnesou odkladu.

3) Substituent je povinen řádně a včas informovat substituta o dané věci.
4) Substitut je povinen bez zbytečného odkladu po splnění substitučního po-

kynu podat substituentovi písemnou zprávu o výsledku a způsobu vyřízení věci;
písemné zprávy není zapotřebí, vykonávají-li substitut a substituent advokacii
společně.

5) Nemůže-li advokát, jenž obdržel žádost o substituci, substituci zajistit, je
povinen to ihned oznámit substituentovi. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je rovněž
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povinen provést nezbytná opatření k zamezení vzniku nepříznivých následků pro
klienta a, je-li to možné, též pro substituenta.

6) Nebylo-li mezi substituentem a substitutem dohodnuto jinak, odpovídá
substituent po splnění substitučního pokynu substitutovi za řádné a včasné vy-
placení odměny.

§ 14
Komunikace se spolupracujícím advokátem

Ustanovení § 6 se použije obdobně též na vztah mezi advokáty spolupracu-
jícími na téže klientské věci.

§ 15
Smírčí řízení

1) Advokát je v zájmu zachování cti a vážnosti advokátního stavu povinen
před tím, než proti jinému advokátovi zahájí soudní nebo jiné obdobné řízení, vy-
užít smírčího řízení před orgány Komory; to neplatí, je-li alespoň jedním z účast-
níků sporu, který je předmětem tohoto řízení, třetí osoba.

2) Účelem smírčího řízení je vést účastníky sporu k jeho vyřešení dohodou.
Smírčí řízení je zpravidla vedeno před komisí, kterou vyřízením dané věci pově-
řilo představenstvo Komory (dále jen „představenstvo“). Podrobnosti o průběhu
smírčího řízení může stanovit Komora stavovským předpisem.

Práva a povinnosti advokáta vůči komoře

§ 24
Stavovské předpisy

1) Advokát je povinen dodržovat stavovské předpisy Komory (§§ 37 a 38 zá-
kona a § 50 odst. 2), pokud mu byly dány na vědomí. U stavovského předpisu se
má za to, že byl dán advokátovi na vědomí, byl-li advokátovi doručen nebo byl-li
publikován v Bulletinu advokacie. Vykonává-li několik advokátů advokacii společ-
ně, považuje se stavovský předpis za doručený, byl-li doručen některému z nich.

2) Porušení stavovských předpisů Komory zakládá kárnou odpovědnost ad-
vokáta.

§ 26
Spisová evidence

1) Advokát je povinen vést spisovou evidenci tak, aby kdykoliv umožnila
kontrolu správnosti postupu a vyúčtování a vést účetní evidenci v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.

2) Evidenci, uvedenou v odst. 1 a obsah příručního spisu s výjimkou doku-
mentů předaných oprávněným osobám, je advokát povinen uchovávat po dobu
nejméně pěti let, pokud obecně platné právní předpisy nestanoví lhůtu delší. 

2. Advokát je povinen předložit dokumentaci podle § 26 převzaté-
ho předpisu uvedeného v odstavci 1, je-li o to požádán v souvislosti s pro-
vedením přípravných úkonů před případným zahájením kárného řízení,
v němž má vystupovat jako kárný žalobce předseda kontrolní rady, členem
kontrolní rady (§ 46 odst. 4 zákona) nebo advokátem pověřeným podle § 33
odst. 5 zákona nebo v souvislosti s kárným řízením.

3. Práva a povinnosti advokátů ve vztahu k osobám, které jsou opráv-
něny poskytovat právní služby v jiném státě, se řídí Kodexem chování ad-
vokátů Evropských společenství, který byl přijat usnesením představen-
stva České advokátní komory ze dne 11. března 1992, pokud tyto osoby
jsou samy zavázány se tímto Kodexem řídit.

Znění převzatého předpisu:

Kodex chování advokátů Evropských společenství

přijatý jednomyslně dne 28. 10. 1988 na plenárním zasedání CCBE ve Stras-
bourgu dvanácti národními delegacemi, zastupujícími advokátní komory a spo-
lečnosti členských států Evropských společenství.
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1. Preambule

1.1. Funkce advokáta ve společnosti

Ve společnosti, v níž jedním z nejdůležitějších principů je respekt k právu, má
advokát zvláštní postavení. Jeho úlohou není jen v rámci zákona důsledně pro-
vádět to, k čemu byl pověřen, ale i sloužit zájmu spravedlnosti stejně jako těch,

jejichž práva a svobody mu byly v důvěře svěřeny k obhajování. Je tedy jeho po-
vinností nejen prosazovat věc klienta, ale také být jeho rádcem.

Funkce, kterou má advokát plnit, na něj proto klade řadu právních a morál-
ních povinností (které se zdánlivě někdy dostávají do vzájemného rozporu). Jed-
ná se o povinnosti:

– ke klientovi,
– k soudům a jiným orgánům, před kterými advokát přednáší věc svého kli-

enta nebo před nimiž za něj jedná,
– k advokátnímu stavu obecně a každému z jeho příslušníků zvláště a
– k veřejnosti, pro niž je existence tohoto svobodného a nezávislého povo-

lání, které spojuje respekt k pravidlům vytvořeným stavem samým, základním
prostředkem ochrany lidských práv proti síle státu a dalších zájmů ve společ-
nosti.

1.2. Povaha pravidel profesionálního chování

1.2.1. Pravidla profesionálního chování jsou tvořena vědomým přijetím pra-
videl těmi, na něž se vztahují, a to tak, aby bylo zajištěno, že advokát bude řád-
ně plnit funkci, jež je všemi civilizovanými společnostmi považována za zásadní.
Porušení těchto pravidel advokátem musí, nelze-li věc řešit jinak, vést k discipli-
nárnímu postihu.

1.2.2. Pravidla jednotlivé advokátní komory či advokátní společnosti vychá-
zejí z jejích vlastních tradic. Jsou přizpůsobena organizaci a rozsahu činnosti
stavu v daném členském státě, soudnímu a správnímu řízení v tomto státě a je-
ho vnitřnímu zákonodárství. Není možné ani žádoucí, aby tato pravidla byla vy-
tržena z konkrétních souvislostí, a nemá proto smyslu pokoušet se o všeobec-
nou aplikaci pravidel, která jsou svou podstatou k všeobecné aplikaci nezpůso-
bilá. Pravidla jednotlivé advokátní komory či společnosti jsou nicméně založena
na respektu ke stejným hodnotám a ve většině případů tedy mají společný zá-
klad.

1.3. Cíl a účel stavovských pravidel

1.3.1. Pokračující integrace Evropských společenství a zvyšující se četnost
zahraničních činností advokátů v rámci společenství přinesly potřebu ve veřej-
ném zájmu vyjádřit společná pravidla, která budou ve vztahu k zahraniční čin-
nosti platit pro všechny advokáty společenství, ať již patří ke kterékoliv advokát-
ní komoře či společnosti. Zvláštním důvodem vyjádření těchto pravidel je řešit
obtíže, které vyplývají z uplatňování „dvojité deontologie“ dle čl. 4 Direktivy ES
77/249 ze dne 22. 3. 1977.
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1.3.2. Organizace, jež reprezentují advokátské společenství prostřednic-
tvím CCBE, navrhují, aby pravidla uvedená v následujících článcích:

– byla v současnosti považována za výraz konsensu všech advokátních
komor a společenství Evropských společenství,

– byla v co nejkratší době v souladu s příslušnými národními pravidly či pra-
vidly společenství přijata jako vynutitelná pravidla ve vztahu k zahraniční činnosti
advokáta v rámci Evropských společenství,

– byla vzata v úvahu při všech změnách národních pravidel profesionální-
ho chování či odborné praxe se záměrem postupného sjednocování takovýchto
pravidel.

Výše uvedené organizace vyslovují dále přání, aby jednotlivá národní pravi-
dla profesionálního chování či odborné praxe byla vykládána a používána v nej-
vyšší možné míře způsobem slučitelným s pravidly obsaženými v tomto kodexu.

Poté, kdy budou pravidla obsažená v tomto kodexu přijata jako vynutitelná
pravidla ve vztahu k zahraniční činnosti advokáta, bude advokát nadále vázán
při zahraniční činnosti ostatními pravidly komory či organizace, jejímž je členem,
jen pokud nejsou v rozporu s pravidly zakotvenými v tomto kodexu.

1.4. Osobní působnost

Následující pravidla se vztahují na všechny advokáty Evropských společenství
(v rozsahu, v jakém je pojem „advokát“ definován směrnicí č. 77/249 z 22. 3. 1977).

1.5. Věcná působnost

Aniž by tím bylo dotčeno sledování cíle postupného sladění vnitrostátních
pravidel profesionálního chování, pravidel uvedených v tomto kodexu se použije
na mezinárodní činnost advokáta v rámci Evropských společenství.

Mezinárodní činností se přitom rozumí:
a) veškeré profesionální kontakty s advokáty jiných členských států,
b) profesionální činnost advokáta v jiném členském státu bez ohledu na to,

zda je advokát na území takového státu osobně přítomen.

1.6. Základní pojmy

V těchto pravidlech mají tyto výrazy následující význam:
„Stát původu“ – členský stát Evropských společenství, v němž má sídlo ad-

vokátní komora či organizace, k níž daný advokát náleží.
„Přijímající stát“ – kterýkoliv jiný členský stát Evropských společenství,

v němž advokát vykonává svou zahraniční činnost.

„Příslušná instituce“ – profesní organizace nebo orgán(y) příslušného člen-
ského státu, odpovídající za vytváření pravidel profesionálního chování advoká-
tů a za výkon kárné pravomoci nad advokáty.

2. Základní principy

2.1. Nezávislost advokáta

2.1.1. Množství povinností, které je na advokáta kladeno, vyvolává nezbyt-
nost naprosté nezávislosti advokáta na dalších vlivech, zvláště pak na takových,
které by mohly vyplývat z jeho osobních zájmů či vnějšího tlaku. Na takovou ne-
závislost je při výkonu spravedlnosti nezbytné se spoléhat stejně jako na ne-
strannost soudce. Advokát je proto povinen vyhýbat se možným zásahům do své
nezávislosti a musí usilovat o to, aby neslevoval ze svých profesionálních měří-
tek jen proto, aby uspokojil svého klienta, soud nebo třetí osobu.

2.1.2. Takováto nezávislost je stejně významná v nesporných věcech jako
v soudním sporu. Rada poskytnutá advokátem klientovi nemá žádnou hodnotu,
byla-li poskytnuta pouze pro uspokojení osobních zájmů nebo jako reakce na
tlak z vnějšku.

2.2. Důvěra a osobní integrita

Vztahy důvěry mohou existovat pouze tehdy, je-li čest, poctivost a osobní in-
tegrita advokáta mimo jakoukoliv pochybnost. Pro advokáta jsou tyto tradiční
ctnosti současně jeho stavovskými povinnostmi.

2.3. Povinnost mlčenlivosti

2.3.1. Pro profesionální činnost advokáta je zásadní, aby mu jeho klient sdě-
lil to, co by nesdělil nikomu jinému. Příjemcem informací by advokát měl být na
základě důvěry. Bez jistoty, že bude zachována mlčenlivost, však důvěra existo-
vat nemůže. Zachovávání mlčenlivosti je proto primárním a základním právem
a primární a základní povinností advokáta.

2.3.2. Advokát proto musí zachovávat mlčenlivost o všech informacích, kte-
ré mu klient svěřil, i o skutečnostech, které se dozvěděl o svém klientovi a o ji-
ných při poskytování služeb klientovi.

2.3.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost je časově neomezená.
2.3.4. Advokát je povinen požadovat na svých spolupracovnících, zaměst-

nancích a všech dalších osobách, jichž v souvislosti s poskytováním profesio-
nálních služeb použil, aby zachovávali povinnost mlčenlivosti stejně jako on sám.
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2.4. Respekt k pravidlům ostatních advokátních
komor a společností

Advokát jednoho členského státu Evropských společenství může být na zá-
kladě práva společenství (zejména na základě Směrnice 77/249 z 22. 3. 1977)
zavázán dodržovat pravidla komory nebo společnosti přijímajícího státu. Je pro-
to povinen informovat se i o těchto stavovských pravidlech.

2.5. Neslučitelné činnosti

2.5.1. Aby mohl vykonávat svou činnost s nezbytnou nezávislostí a způso-
bem odpovídajícím jeho úkolu podílet se na výkonu práva, je advokát vyloučen
z některých činností.

2.5.2. Při zastupování nebo obhajobě klienta před soudy a úřady přijímající-
ho státu advokát dbá pravidel týkajících se neslučitelností činností tak, jak se ta-
to pravidla vztahují na advokáty příslušného přijímajícího státu.

2.5.3. Jestliže má advokát, který má pracoviště v přijímajícím státě, v úmys-
lu v tomto státě přímo vykonávat obchodní či jinou od povolání advokáta se od-
lišující činnost, je povinen zachovávat pravidla platná pro advokáty v tomto přijí-
majícím státě, která se týkají zákazu a neslučitelnosti činností.

2.6. Osobní publicita

2.6.1. Advokát nesmí provádět reklamu ani vyhledávat osobní publicitu tam,
kde to není přípustné.

V ostatních případech může takto advokát postupovat jen v rozsahu a způ-
sobem, jaký umožňují pravidla, která se na něj vztahují.

2.6.2. U reklamy a osobní publicity se má za to, že byly uskutečněny tam,
kde je to povoleno, prokáže-li dotčený advokát, že byly realizovány s cílem za-
sáhnout klienta nebo potenciálního klienta nacházejícího se v místě, kde je da-
ná reklama či osobní publicita povolena a jejich účinek na jiném místě je náhod-
ný.

2.7. Zájmy klienta

Advokát musí vždy jednat v zájmu klienta a dávat tomuto zájmu před-
nost před zájmy vlastními či zájmy ostatních příslušníků advokátního stavu. Tím
nejsou dotčena ustanovení právních předpisů a pravidel profesionálního cho-
vání.

3. Vztahy ke klientovi

3.1. Počátek a ukončení pověření

3.1.1. Advokát je oprávněn vést případ pro klienta jen v rámci pověření. Mů-
že však jednat i tehdy, je-li k jednání pověřen jiným advokátem jednajícím za kli-
enta anebo v případě, že by byl případ svěřen příslušným orgánem.

3.1.2. Advokát poskytuje rady a zastupuje klienta bezodkladně, svědomitě
a pilně. Za splnění pověření je osobně odpovědný. Je rovněž povinen informo-
vat klienta o vývoji případu, který mu byl svěřen.

3.1.3. Advokát smí vyřizovat věc, o níž ví, nebo by měl vědět, že ji není
schopen vést, pouze ve spolupráci s advokátem, který je schopen takovouto zá-
ležitost vyřizovat.

Advokát nesmí přijmout pověření, pokud je nemůže splnit bezodkladně pro
nával jiné práce.

3.1.4. Advokát není oprávněn vykonat své právo přestat vyřizovat případ,
jestliže klient případně nebyl schopen najít jinou právní pomoc dostatečně brzy
a mohla mu tak vzniknout újma.

3.2. Kolize zájmů

3.2.1. Advokát nesmí v téže věci poskytnout radu či zastoupení dvěma ne-
bo více klientům nebo jednat jménem dvou nebo více klientů, existuje-li mezi zá-
jmy těchto klientů kolize nebo alespoň vážné nebezpečí takové kolize.

3.2.2. Advokát musí přestat jednat za oba klienty, když mezi nimi vznikne
kolize zájmů. Stejně musí postupovat, hrozí-li nebezpečí porušení důvěry nebo
nebezpečí ohrožení nezávislosti advokáta.

3.2.3. Advokát musí odmítnout jednat za nového klienta, hrozí-li nebezpečí
porušení důvěry, kterou mu věnoval předchozí klient, nebo jestliže by informace,
které má advokát o záležitostech bývalého klienta, znamenaly pro nového klien-
ta neoprávněnou výhodu.

3.2.4. Jestliže povolání vykonává více advokátů společně, použijí se usta-
novení článků 3.2.1. až 3.2.3. na příslušné společenství advokátů a všechny je-
ho členy.

3.3. Ujednání o „Quota litis“

3.3.1. Advokát není oprávněn uzavřít pactum de quota litis.
3.3.2. „Pactum de quota litis“ znamená smlouvu mezi advokátem a jeho

klientem uzavřenou před konečným rozhodnutím ve věci, jíž je daný klient
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účastníkem, pokud se v takovéto smlouvě klient zavazuje zaplatit advokátovi po-
díl na výsledku, a to bez ohledu na to, zda je představován částkou peněz nebo
jiným prospěchem, jehož klient ve věci dosáhne.

3.3.3. O ujednání quota litis nejde, jestliže dojde k dohodě, že honorář bude
účtován v závislosti na hodnotě věci, kterou advokát vede, pokud je takovéto ur-
čení v souladu s úředně schváleným tarifem nebo pokud je pod kontrolou orgá-
nu vykonávajícího pravomoc nad daným advokátem.

3.4. Regulace honorářů

3.4.1. Honorář, který advokát účtuje klientovi, musí být klientovi plně objas-
něn a musí být poctivý a přiměřený.

3.4.2. Honorář účtovaný advokátem musí být v souladu s pravidly, vztahují-
cími se na členy komory nebo společnosti, jejímž je advokát členem. Je-li členem
více komor či společností, je nutno použít pravidel, která mají nejbližší vztah ke
smlouvě mezi advokátem a klientem. Možnost advokáta a klienta dohodnout se
jinak tím není dotčena.

3.5. Záloha na honorář a náklady

Požaduje-li advokát od klienta přiměřenou zálohu na honorář nebo náklady,
neměla by takováto záloha převýšit střízlivý odhad honoráře a pravděpodobných
nákladů v dané věci.

Nesloží-li klient zálohu, může advokát přestat věc vyřizovat, nebo ji odmít-
nout převzít. Přitom je však vždy nutno respektovat ustanovení článku 3.1.4.

3.6. Dělení honoráře s osobami, které nejsou advokáty

3.6.1. Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení níže uvedeného odstavce, advo-
kát se nesmí o svůj honorář dělit s osobou, která není advokátem.

3.6.2. Ustanovení odstavce 3.6.1. se netýká případu, kdy advokát platí hono-
rář, provizi či jiné plnění dědicům zemřelého advokáta nebo bývalému advoká-
tovi ve vztahu k převzetí praxe takovéhoto zemřelého či bývalého advokáta.

3.7. Bezplatná právní pomoc

Tam, kde to přichází v úvahu, je advokát povinen informovat klienta o pod-
mínkách bezplatné právní pomoci.

3.8. Klientské prostředky

Jestliže byly advokátovi kdykoliv v průběhu výkonu praxe svěřeny finanční
prostředky pro klienta anebo pro třetí osobu (dále jen „klientské prostředky“), je
nezbytné, aby

3.8.1.1. klientské prostředky byly spravovány na kontě v bance či podobném
ústavu a byly pod kontrolou veřejné instituce a aby na takovéto konto byly pře-
vedeny veškeré klientské prostředky, které advokát obdržel, ledaže klient vý-
slovně či mlčky svolil k jinému použití;

3.8.1.2. všechna konta znějící na jméno advokáta, na která byly složeny kli-
entské prostředky, byla označena způsobem, z něhož je zřejmé, že se jedná
o klientské prostředky;

3.8.1.3. zůstatek na kontě(ech), na němž(nichž) jsou spravovány klientské
prostředky, nebyl nikdy nižší než je souhrn klientských prostředků spravovaných
daným advokátem;

3.8.1.4. požádají-li o to příslušní klienti nebo splní-li se podmínky schválené
klienty, mohly být klientům vyplaceny veškeré klientské prostředky;

3.8.1.5. byly zakázány výplaty z klientských prostředků třetím osobám za kli-
enta včetně:

a) plateb klientovi nebo pro klienta z klientských prostředků spravovaných
pro jiného klienta a

b) plateb na honorář advokáta, a to
vyjma případů, kdy jsou povoleny zákonem nebo byly provedeny na zá-

kladě výslovného nebo naznačeného souhlasu klienta;
3.8.1.6. advokát byl povinen vést úplnou a přesnou evidenci všech dispozic

s klientskými prostředky, v níž bude zřetelně rozlišeno mezi klientskými pro-
středky a jinými prostředky, které drží, a aby takováto evidence byla na požádá-
ní k dispozici každému z klientů;

3.8.1.7. příslušné instituce ve všech členských státech ES měly právo zkou-
mat a šetřit na základě důvěrnosti záznamy o klientských prostředcích advoká-
ta, zjišťovat, zda jsou dodržována stanovená pravidla, a ukládat sankce advoká-
tům, kteří je porušili.

3.8.2. Aniž by tím bylo dotčeno níže uvedené ustanovení anebo pravidla uve-
dená v článku 3.8.1. je advokát, který drží klientské prostředky při výkonu praxe
v kterémkoliv členském státě ES povinen dodržovat pravidla, která pro nakládá-
ní s klientskými prostředky a jejich vykazování používají příslušné instituce Stá-
tu původu.

3.8.3. Vykonává-li advokát svou činnost či poskytuje-li služby v přijímajícím
státě, může s povolením příslušné instituce státu původu a příslušné instituce
přijímajícího státu respektovat pouze požadavky přijímajícího státu. V takovém
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případě musí advokát své klienty bezodkladně informovat o tom, že se řídí pra-
vidly platnými v přijímajícím státě.

3.9. Pojištění profesionální odpovědnosti

3.9.1. Advokát musí být při výkonu své činnosti neustále pojištěn proti náro-
kům vyplývajícím z nedbalosti při výkonu povolání, a to v rozsahu, který lze po-
važovat za rozumný s ohledem na povahu a rozsah rizik, která advokát ve své
praxi podstupuje.

3.9.2.

3.9.2.1. Aniž by tím bylo dotčeno následující ustanovení, je advokát, který
poskytuje služby nebo provozuje praxi v některém členském státě Evropských
společenství, povinen respektovat předpisy týkající se jeho povinnosti uzavřít
smlouvu o pojištění odpovědnosti advokáta za škodu, které platí ve státu půvo-
du.

3.9.2.2. Advokát, který je ve svém státu původu povinen pojistit se shora uve-
deným způsobem a který současně poskytuje služby nebo provozuje praxi v ně-
kterém přijímajícím státu, musí učinit vše, co je v jeho silách, aby získal rozšíře-
ní pojistné ochrany vyžadované ve státu původu i na služby, které poskytuje či
praxi, kterou provozuje v přijímajícím státu.

3.9.2.3. Advokát poskytující služby nebo provozující praxi v přijímajícím stá-
tě, který nezajistí rozšíření pojistné ochrany, o němž je zmínka v ustanovení od-
stavce 3.9.2.2. nebo který není povinen se takto pojistit ve svém státě původu,
musí v rozsahu, ve kterém je to možné, získat pojistnou ochranu ve vztahu k je-
ho profesionální odpovědnosti při výkonu činnosti advokáta po dobu, po kterou
jedná pro klienty v přijímajícím státě, a to přinejmenším ve stejném rozsahu, ja-
ký je vyžadován na advokáta v příslušném přijímajícím státě.

3.9.2.4. Pokud advokát není vůbec nebo zčásti schopen získat pojistnou
ochranu, popsanou v předchozích pravidlech, je povinen podniknout přiměřené
kroky, aby na tuto skutečnost upozornil klienty, jichž by se mohla týkat při pří-
padném uplatnění nároku proti danému advokátovi.

3.9.2.5. Vykonává-li advokát svoji činnost či poskytuje-li služby v přijímajícím
státě, může s povolením příslušné instituce státu původu a příslušné instituce
přijímajícího státu respektovat pouze požadavky přijímajícího státu na pojištění
za současného vyloučení příslušných požadavků státu původu. V takovém pří-
padě musí advokát podniknout přiměřené kroky, aby své klienty informoval
o tom, že je pojištěn podle pravidel platných v přijímajícím státě.

4. Vztahy k soudům

4.1. Použitelná pravidla chování před soudem

Advokát, který vystupuje před soudem či tribunálem členského státu ES, či
který se účastní řízení probíhajícího před takovýmto soudem či tribunálem, se
musí řídit pravidly chování používanými u daného soudu či tribunálu.

4.2. Poctivé vedení řízení

Advokát je povinen zachovávat korektnost při vedení řízení. Nesmí kupříkla-
du navázat kontakt se soudcem, aniž by o tom předtím informoval advokáta pro-
tistrany, ani předávat soudci přílohy, poznámky nebo doklady, pokud je v přimě-
řené době nepředá rovněž advokát protistrany, ledaže by takovýto postup dovo-
lovaly příslušné procesní předpisy.

4.3. Chování u soudu

Advokát je povinen – při zachování náležité úcty a zdvořilosti vůči soudu –
zastávat zájmy svého klienta čestně, a to způsobem, o němž se domnívá, že je
v rámci možností daných zákonem k největšímu prospěchu jeho klienta.

4.4. Nepravdivé a zavádějící skutečnosti

Advokát nesmí soudu nikdy vědomě uvádět nepravdivé či zavádějící údaje.

4.5. Rozšíření na řízení před rozhodci apod.

Pravidel, jimiž se řídí vztahy advokáta k soudu, se použije také na jeho vzta-
hy k rozhodcům a všem dalším osobám, které trvale či příležitostně vykonávají
soudcovské nebo obdobné funkce.

5. Vztahy mezi advokáty

5.1. Vztahy profesionální kolegiality v rámci celého stavu

5.1.1. Kolegialita v rámci celého stavu předpokládá vztah důvěry a spolu-
práce mezi advokáty v zájmu jejich klientů a v zájmu zabránění zbytečným spo-
rům. Taková kolegialita však v žádném případě neopravňuje stavět zájem stavu
do protikladu se zájmem spravedlnosti nebo těch, kteří se jí domáhají.
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5.1.2. Každý advokát je povinen advokáty jiného členského státu ES uzná-
vat jako kolegy a chovat se vůči nim korektně a zdvořile.

5.2. Spolupráce advokátů různých členských států

5.2.1. Advokát, na kterého se obrátil kolega z jiného členského státu ES, ne-
smí přijmout pověření ve věci, kterou není schopen vést. Měl by však být připra-
ven pomoci kolegovi získat informace nezbytné pro pověření advokáta, který bu-
de schopen požadovanou službu poskytnout.

5.2.2. Spolupracují-li advokáti různých členských států, jsou povinni přihlížet
k odlišnostem, které mohou existovat mezi právními systémy, stejně jako mezi
stavovskými organizacemi, pravomocemi a povinnosti advokátů.

5.3. Korespondence mezi advokáty

5.3.1. Jestliže si advokát, který komunikuje s kolegou z jiného členského státu
ES přeje, aby určitá informace byla považována za důvěrnou, nebo za nezávaznou
z hlediska dalšího vývoje věci, musí tuto skutečnost uvést již v době komunikace.

5.3.2. Jestliže příjemce takovéto komunikace není schopen zajistit důvěr-
nost příslušných informací nebo jejich nezávaznost z hlediska dalšího vývoje vě-
ci, je povinen komunikaci zaslat zpět advokátovi, který ji odeslal, aniž by její ob-
sah sdělil další osobě.

5.4. Honorář za zprostředkování

5.4.1. Advokát nesmí požadovat ani přijmout honorář, provizi nebo jakékoliv
jiné plnění od jiného advokáta, ani od třetí osoby za zprostředkování klienta či za
to, že klientovi něčí služby doporučí.

5.4.2. Advokát nesmí nikomu poskytnout honorář, provizi nebo jiné plnění za
zprostředkování klienta.

5.5. Komunikace s protistranou

Advokát nesmí komunikovat ohledně určité věci přímo s osobou, o které ví,
že je zastupována jiným advokátem nebo že jí jiný advokát radí bez souhlasu to-
hoto jiného advokáta (a jednal-li takto, je povinen jiného advokáta informovat
o všech takovýchto komunikacích).

5.6. Změna advokáta

5.6.1. Advokát, který byl pověřen zastupovat klienta v určité věci místo jiného
advokáta, by měl o tom vyrozumět tohoto jiného advokáta a – aniž by tím bylo do-
tčeno ustanovení článku 5.6.2. – neměl by začít ve věci jednat dříve, než zjistí, že
byla přijata opatření k vyrovnání honoráře a výloh tohoto předchozího advokáta.
Tato stavovská povinnost však nemá za následek osobní odpovědnost advokáta
za odměnu a hotové náklady, které vznikly předchozímu advokátovi.

5.6.2. Jestliže je třeba podniknout naléhavá opatření v zájmu klienta dříve,
než bylo možno splnit podmínky uvedené v článku 5.6.1., může advokát pod-
niknout takováto opatření, jestliže o tom předchozího advokáta okamžitě infor-
muje.

5.7. Odpovědnost za honoráře

Jestliže se advokát v rámci profesionálního styku s advokáty ostatních člen-
ských zemí ES neomezí na to doporučit či představit svému klientovi zahranič-
ního advokáta, ale naopak sám předá věc k vyřízení korespondentovi nebo jej
požádá o radu, je osobně povinen zaplatit tomuto korespondujícímu advokátovi
splatný honorář a splatné náklady, a to i tehdy, je-li příslušný klient insolventní.
Advokáti, jichž se to týká, se však mohou na počátku spolupráce dohodnout od-
lišně. Advokát, z jehož pověření je výkon prováděn, je dále kdykoliv oprávněn
omezit svou osobní odpovědnost za honoráře a náklady za dobu předcházející
po okamžiku, kdy doručil zahraničnímu advokátovi sdělení o tom, že již v bu-
doucnosti takovouto odpovědnost nést odmítá.

5.8. Výchova mladých advokátů

Za účelem posílení důvěry a zlepšení spolupráce advokátů různých člen-
ských států ES v zájmu klientů je zapotřebí podporovat zlepšení znalostí hmot-
něprávních a procesněprávních předpisů platných v různých členských státech.
Proto by při posuzování potřeby stavu provádět kvalitní výchovu mladých advo-
kátů mělo být přihlédnuto k potřebě poskytnout výchovu mladým advokátům
z ostatních členských států.

5.9. Řešení sporů mezi advokáty z různých členských států

5.9.1. Je-li advokát toho názoru, že kolega v jiném smluvním státě jednal
v rozporu s pravidly profesionálního chování, je povinen na to příslušného kole-
gu upozornit.



62 Bulletin advokacie / zvláštní číslo – srpen 1996

Stavovský předpis č. 1 Stavovský předpis č. 1

Bulletin advokacie / zvláštní číslo – srpen 1996 63

5.9.2. Jestliže mezi advokáty různých smluvních států dojde ke sporu v otáz-
kách výkonu povolání, měli by se nejdříve – je-li to možné – pokusit o smírné vy-
řešení.

5.9.3. Advokát nesmí ve věcech zmíněných v ustanovení čl. 5.9.1. nebo
5.9.2. zahájit žádný typ řízení proti kolegovi z jiného členského státu, aniž by nej-
prve vyrozuměl advokátní komory či organizace, jichž jsou oba členy. Účelem ta-
kovéhoto vyrozumění je poskytnout těmto komorám či organizacím možnost po-
moci při dosažení dohody.

Čl. 6
Zastoupení advokáta advokátním koncipientem nebo jeho jiným

zaměstnancem v řízení před státními orgány

Zastoupení advokáta advokátním koncipientem nebo jeho jiným za-
městnancem (§ 26 odst. 2 zákona) v řízení před státními orgány je možné
za podmínek stanovených usnesením představenstva České advokátní ko-
mory ze dne 11. června 1991, jímž se stanoví pravidla výkonu substituční-
ho oprávnění advokátních koncipientů a jiných pracovníků advokáta v ří-
zení před státními orgány.

Znění převzatého předpisu:

V zájmu zajištění kvalifikované právní pomoci a dosažení jednotného postu-
pu při zastupování advokáta advokátními koncipienty a jinými pracovníky ve
smyslu § 12 odst. 2 zák. č. 128/90 Sb., o advokacii, představenstvo České advo-
kátní komory stanoví tato pravidla:

Advokátní koncipient

§ 1
(1) Advokátní koncipient může zastoupit advokáta v řízení před státními orgány
a) nejdříve po třech měsících, jde-li o řízení konaném v I. stupni, s výjimkou

trestního řízení před krajským soudem a před vyšším vojenským soudem,
b) nejdříve po jednom roce, jde-li o řízení ve II. stupni a v I. stupni před kraj-

ským soudem a vyšším vojenským soudem,
c) nejdříve po dvou letech, jde-li o řízení před nejvyšším soudem.
(2) Doba uvedená v odst. 1) se počítá ode dne, kdy byl advokátní koncipient

zapsán v seznamu advokátních koncipientů.

§ 2
I po uplynutí doby uvedené v § 1 advokát vždy před rozhodnutím o tom, zda

pověří zastoupením advokátního koncipienta, pečlivě uváží, zda lze zodpověd-
ně očekávat, že s ohledem na dosavadní průběh praxe koncipienta a s přihléd-
nutím k povaze věci bude zastoupení provedeno na žádoucí odborné úrovni.

§ 3
V odůvodněných případech může představenstvo České advokátní komory

lhůty, uvedené v § 1, na žádost koncipienta a po vyjádření advokáta přiměřeně
zkrátit, zejména jestliže advokátní koncipient již před zápisem v seznamu konci-
pientů vykonával jinou odpovídající praxi.

§ 4
Splnění časové podmínky uvedené v § 1 prokáže advokátní koncipient na

požádání příslušného orgánu osvědčením o zápisu v seznamu advokátních kon-
cipientů, zkrácení doby podle § 3 rozhodnutím České advokátní komory.

§ 5
Jiný pracovník advokáta

Jiného pracovníka nesmí advokát pověřit zastoupením při úkonech uvede-
ných v advokátním tarifu v § 16 odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. e) a též písm. f),
jde-li o zastoupení při jednání.

§ 6
Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.

Čl. 7
Pravidla soutěže

1. Advokát je povinen postupovat podle usnesení představenstva České
advokátní komory ze dne 21. ledna 1992 o některých pravidlech soutěže.

Znění převzatého předpisu:
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Firma

§ 1
(1) Firmou (označením) jsou údaje, pod kterými advokát vykonává právní po-

moc a které používá mj. za účelem odlišení od jiných subjektů, poskytujících
právní pomoc.

(2) Advokát smí používat jedinou firmu.

§ 2
(1) Firma sestává z příjmení advokáta a označení, že se jedná o advokáta či

advokátní kancelář. Vykonávají-li advokáti advokacii společně, sestává společná
firma z příjmení nejméně jednoho ze společníků a z označení, že se jedná o ad-
vokáty či advokátní kancelář.

(2) V rozsahu stanoveném tímto stavovským předpisem mohou být součástí
firmy též doplňkové údaje.

§ 3
Neodporuje-li to obecně závaznému právnímu předpisu a umožňuje-li to

smlouva dotčených subjektů, lze ve firmě uvádět též příjmení společníků, kteří
zemřeli, nebo přestali z jiných důvodů vykonávat advokacii, pokud v době, kdy
advokacii vykonávali, bylo jejich příjmení ve firmě obsaženo.

§ 4
Doplňkové údaje

Vedle údaje, uvedených v § 2 a 3 může firma obsahovat též:
a) jméno a akademické a vědecké tituly advokáta, jehož příjmení je obsa-

ženo ve firmě,
b) v případě, kdy advokáti vykonávají advokacii společně, slova „a společ-

níci“ nebo „a spol.“,
c) údaj o preferované právní oblasti či o několika takovýchto oblastech,

pokud se advokát nebo některý z advokátů, kteří vykonávají advoka-
cii společně, zaměřuje na poskytování právní pomoci v příslušné ob-
lasti,

d) u advokáta, který vstoupil do práv a povinností zaniklé advokátní kance-
láře, ač nepoužívá její firmy, po dobu 1 roku ode dne vstupu do práv též
informaci o nástupnictví,

e) údaje o sídle advokáta či advokátů, kteří vykonávají advokacii společně
a údaje o pracovištích, na nichž je právní pomoc poskytována,

f) údaje o tom, že advokát je znalcem nebo tlumočníkem.

§ 5
Ve firmě ani v souvislosti s ní (na orientačních cedulích, hlavičkách papírů,

vizitkách apod.) nelze uvádět zejména
a) obchodní název,
b) údaje, které by naznačovaly, že advokát je specialistou v některé oblasti

poskytování právní pomoci; tím není dotčeno ustanovení § 4 písm. c),
c) údaje o další kvalifikaci nebo o další současné či minulé činnosti advoká-

ta; tím není dotčeno ustanovení § 4 písm. f),
d) údaje o klientele či jednotlivých klientech s výjimkou údaje o dlouhodobé

spolupráci s jinou advokátní kanceláří,
e) údaje o cenách.

Akvizice

§ 6
Advokát při akviziční činnosti postupuje způsoby, které nesnižují důstojnost

povolání a neohrožují důvěru klientů. Zejména je nepřípustné, aby advokát sám
či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejňoval firmu nebo údaje o ní obrazovým či zvukovým záznamem či
prostřednictvím rozhlasu a televize,

b) zveřejňoval firmu nebo údaje o ní na poutačích a směrových ukazatelích
nad rámec stanovený v § 7,

c) přenechal jinému informačně-propagační materiál nebo plné moci pro
předem neurčené potenciální klienty nebo požádal jiného o akvizici další-
mi způsoby, vyjma případů, kdy advokát takto postupuje v zemích, kde je
to přípustné a obvyklé, anebo přenechá informačně-propagační materiál
a plné moci jinému advokátovi,

d) přislíbil nebo poskytl plnění za získání klientů,
e) dal souhlas k vytištění svého jména nebo firmy na hlavičky či reklamní

materiály klienta nebo jiné fyzické či právnické osoby,
f) opatřil poslední vůli či jiný dokument ustanovením o tom, že obstaráním

věci má být v budoucnu pověřen určitý advokát,
g) zveřejňoval nevhodným způsobem firmu či údaje o ní tiskovinou; za ta-

kovéto zveřejnění se však nepovažuje zejména:
aa)uvedení firmy a údajů o ní v přiměřeném informačně-propagačním mate-

riálu; nebo
bb)uvedení základních údajů o firmě v rozsahu ustanovení § 2 v souvislosti

se jménem autora u odborného článku nebo odborné stati; nebo
cc) uvedení základních údajů o firmě v rozsahu ustanovení § 2 v profesio-

nálních, telefonních, místních a podobných seznamech; nebo
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dd)uvedení základních údajů o firmě v rozsahu ustanovení § 2 v přiměřených
tiskových oznámeních o vzniku, změně nebo zániku skutečností vý-
znamných pro výkon povolání.

§ 7
Advokát je oprávněn vyvěsit na domě, v němž má kancelář, svoji firmu na ta-

buli přiměřené velikosti a, je-li to pro snazší orientaci klienta nezbytné, umístit
v něm případně i v nejbližším okolí mimo něj směrové tabulky.

§ 8
(1) Při provádění soutěže v cizině je advokát povinen respektovat mimo ten-

to předpis předpisy platné pro advokáty ve státě, v němž má dané soutěžní jed-
nání zamýšlené účinky.

(2) Při prokazování souladu s předpisy platnými v cizím státě podle odst. 1
se jednání považuje za realizované v místě, kde je to povoleno, prokáže-li do-
tčený advokát, že bylo uskutečněno výlučně s cílem, aby zasáhlo klienta nebo
potenciálního klienta nacházejícího se v takovém místě a že jeho účinek na ji-
ném místě je náhodný.

§ 9
Zrušuje se usnesení České advokátní komory ze dne 1. 10. 1991 o některých

pravidlech soutěže.

§ 10
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem 1. 4. 1992.

2. Do přijetí stavovského předpisu podle § 12 zákona
a) je advokát, který byl zapsán do seznamu advokátů podle 57 odst. 2

zákona, oprávněn používat vedle označení „advokát“ (§ 12 zákona)
i označení „komerční právník“;

b) jsou advokáti, kteří vykonávají advokacii ve sdružení (§ 14 zákona)
nebo ve veřejné obchodní společnosti (§ 15 zákona), oprávněni pou-
žívat ve společné firmě nebo v obchodním jménu veřejné obchodní
společnosti (dále jen „společnost“) označení „advokátní a komerč-
ně právní kancelář“ nebo firemní název*, pokud sdružení nebo spo-
lečnost vznikla do 30. 6. 1996 a alespoň jedním členem takového

sdružení nebo společníkem takové společnosti je advokát uvedený
pod písmenem a).

Čl. 8
Zápisy do seznamů a vedení seznamů

Při zápisech do seznamu advokátů, seznamu advokátních koncipientů
a seznamu sdružení a veřejných obchodních společností vykonávajících
advokacii (§ 11 odst. 2 zákona) a při vedení těchto seznamů, jakož i ve vě-
cech uvedených v § 6, 7 a 39 zákona, postupuje Komora podle § 30 až 45
Organizačního řádu České advokátní komory, který byl schválen usnese-
ním II. celostátní konference advokátů dne 7. ledna 1994.

Znění převzatého předpisu:

Povolovací a registrační činnost komory

§ 30
Seznam advokátů

Seznam advokátů České advokátní komory vede kancelář Komory.

§ 31
Zápis do seznamu

O zapsání do seznamu advokátů lze rozhodnout pouze na základě písemné
žádosti doručené kanceláři Komory.

§ 32
Obsah žádosti

V žádosti o zápis žadatel uvede:
a) údaje nezbytné pro posouzení, zda žadatel splňuje zákonem stanovené

podmínky pro zapsání do seznamu,
b) údaje, které jsou podle rozhodnutí Komory vedeny v seznamu advokátů,
c) stručný životopis obsahující zejména údaje o pracovní činnosti žadatele

v posledních deseti letech přede dnem podání žádosti – součástí životo-
pisu nejsou údaje o politické orientaci žadatele,

d) čestné prohlášení o tom, jaké výdělečné činnosti vykonává žadatel ke dni
podání žádosti a o tom, k jakým změnám v tomto směru dojde do doby
předpokládaného zápisu do seznamu advokátů,

e) den, ke kterému chce být v seznamu advokátů zapsán, pokud požaduje
* § 3 odst. 1 písm. b) usnesení představenstva Komory komerčních právníků České re-

publiky ze dne 15. 6. 1991, o některých pravidlech soutěže.
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zapsání k určitému datu; přitom je nezbytné respektovat zákonnou lhůtu
pro zapsání do seznamu (§ 3 odst. 1 zák.).

§ 33
Přílohy k žádosti

K žádosti žadatel připojí:
a) doklad o získání vysokoškolského vzdělání na právnické fakultě vysoké

školy se sídlem na území České republiky, případně před 1. 1. 1993 na
území Slovenské republiky,

b) potvrzení o výkonu odborné praxe v zákonem stanoveném rozsahu, příp.
žádost o její zkrácení, prominutí či započtení (§ 35),

c) osvědčení o vykonání advokátní zkoušky, případně žádost o uznání jiné
než advokátní zkoušky (§ 35) a osvědčení o jejím složení,

d) výpis z trestního rejstříku, který nesmí být starší tří měsíců,
e) doklad o nabytí vědeckopedagogické hodnosti, žádá-li o zápis profesor či

docent vysoké školy v oboru práva v České republice.

§ 34
Činnost Komory při posuzování žádosti

1) Komora je oprávněna vyžádat od jiných osob informace potřebné pro své
rozhodnutí, zejména písemná vyjádření o bezúhonnosti žadatele.

2) Nesplňuje-li žádost podmínky stanovené zákonem a organizačním řá-
dem, avšak z jejího obsahu nevyplývají důvody, na základě kterých by bylo mož-
no žádost zamítnout, vyzve kancelář Komory bez zbytečného odkladu žadatele
k doplnění žádosti.

3) Splňuje-li žadatel podmínky pro zapsání do seznamu, sdělí mu tuto sku-
tečnost kancelář Komory písemně do 45 dnů ode dne obdržení žádosti, v přípa-
dě jejího doplnění dle odst. 2 ode dne, kdy Komora obdržela poslední doplnění
žádosti. Současně mu sdělí i termín, v němž může složit zákonem předepsaný
slib (§ 37).

4) Zjistí-li kancelář, že na základě žádosti nelze zápis provést, vydá a ve lhů-
tě dvou měsíců ode dne obdržení žádosti žadateli odešle sdělení o tom, že žá-
dosti se nevyhovuje. Ve sdělení uvede důvod a poučí žadatele o možnosti do-
máhat se u soudu vydání rozhodnutí, kterým by soud Komoře uložil povinnost
zápisu (§ 8 zák.).

§ 35
Rozhodnutí o povinné praxi a profesní zkoušce

1) O zkrácení, prominutí či započtení povinné praxe a o uznání jiné než ad-
vokátní zkoušky rozhodne představenstvo k písemné žádosti. Žádost musí být
podána současně se žádostí o zápis do seznamu advokátů; to neplatí u žádosti
o zkrácení praxe, je-li její vyřízení podmínkou připuštění k advokátní zkoušce.

2) Rozhodnutí o žádosti podle odst. 1, vyjma rozhodnutí o zkrácení praxe
coby podmínky připuštění k advokátní zkoušce, pozbývají platnosti, nedošlo-li ke
zapsání do seznamu advokátů do tří měsíců ode dne, kdy byly učiněna; před-
stavenstvo může tyto lhůty v odůvodněných případech prodloužit.

3) V žádosti podle odst. 1 žadatel uvede podrobné údaje o své dosavadní
praxi. Žádá-li žadatel o uznání jiné než advokátní zkoušky, předloží osvědčení
o vykonání a výsledku zkoušky.

4) Komora je před rozhodnutím o žádosti uvedené v odst. 1 oprávněna vy-
žádat písemná vyjádření k profesionálním kvalitám a bezúhonnosti žadatele.

5) Rozsah povinné praxe a složení zkoušky se nezkoumá, žádá-li o opětov-
né zapsání do seznamu ten, kdo v něm byl již zapsán. Takový žadatel nepřed-
kládá doklady uvedené v § 33, písm. a), b) a c).

§ 36
Advokátní zkouška

Nejpozději do 9 měsíců od doručení písemné žádosti umožní Komora účast
u advokátní zkoušky každému žadateli, který prokáže, že po složení zkoušky
a slibu bude splňovat veškeré předpoklady pro zápis do seznamu advokátů; po-
drobnosti stanoví zkušební řád.

§ 37
Slib a zápis

1) Žadateli (§ 32), který složil advokátní zkoušku, případně kterému byla ji-
ná zkouška uznána dle § 35, umožní Komora v nejbližším možném termínu slo-
žení slibu a zapíše jej do seznamu advokátů ke dni složení slibu nebo k pozděj-
šímu dni uvedenému v žádosti (§ 32, písm. d)).

2) Nesložil-li žadatel slib v termínu stanoveném Komorou, Komora jeho žá-
dost o zapsání do seznamu advokátů zamítne.

3) Prokáže-li žadatel závažný a omluvitelný důvod, pro který zmeškal slože-
ní slibu v náhradním termínu, rozhodne Komora o novém termínu pro složení sli-
bu.
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§ 38
Osvědčení a průkaz advokáta

1) Advokát obdrží bez zbytečného odkladu po zápisu do seznamu advoká-
tů od kanceláře Komory osvědčení o složení slibu.

2) Advokátní průkaz vydá kancelář Komory advokátovi do jednoho měsíce
ode dne složení slibu.

Údaje v seznamu a jejich využívání

§ 39
Povinnost advokáta ve vztahu k údajům v seznamu advokátů

V rozsahu, v jakém takové údaje nebyly zahrnuty již v žádosti o zápis (§ 32
písm. b), je advokát povinen oznámit Komoře bez odkladu po zahájení výkonu
advokacie své sídlo, způsob výkonu advokacie a další skutečnosti vedené dle
rozhodnutí Komory v seznamu advokátů. Advokát bez odkladu oznámí Komoře
změnu těchto skutečností a stejně tak i skutečnosti odůvodňující vyškrtnutí ze
seznamu advokátů či pozastavení výkonu advokacie.

§ 40
Zveřejňování údajů

1) Jména a příjmení advokátů, názvy a obsazení sdružení ke společnému
poskytování právní pomoci, jejich sídla a pracoviště včetně telefonních a faxových
spojení, případně též údaje o odborné a jazykové kvalifikaci a profesionálním za-
měření sděluje Komora Nejvyššímu soudu, vrchním soudům, ministerstvům spra-
vedlnosti a vnitra a všem advokátům, a to nejméně jednou ročně. Změny a do-
plňky těchto údajů takto Komora sděluje nejméně jedenkrát za šest měsíců.

2) Komora může údaje uvedené v předchozím odstavci sdělit též jiné osobě.
3) Ve sděleních dle odst. 1 Komora poznamená údaje o pozastavení výko-

nu advokacie, případně o nemožnosti vykonávat advokacii po dobu delší než tři
měsíce; u advokáta, který nevykonává advokacii společně, uvede vždy též jmé-
no zastupujícího advokáta (§§ 27 písm. c) a 28).

§ 41
Údaje veřejně nepřípustné

Jiné údaje, než které jsou uvedeny v ustanovení § 40 odst. 1, Komora může
sdělit pouze osobě, která je ze zákona oprávněna je získat.

§ 42
Pozastavení výkonu advokacie

Rozhodne-li Komora o pozastavení výkonu advokacie (§ 7 zákona), vyhoto-
ví své rozhodnutí písemně a doručí je advokátovi, jehož se týká.

Seznam advokátních koncipientů

§ 43
Zápis do seznamu

1) O zapsání do seznamu advokátních koncipientů rozhoduje Komora k pí-
semné žádosti, v níž jsou uvedeny skutečnosti nezbytné pro posouzení zákon-
ných předpokladů zápisu (§ 30 zákona). K žádosti se vedle dokladu o vysoko-
školském vzdělání (§ 33 odst. 1 obdobně) připojuje též písemné potvrzení o pra-
covním poměru u advokáta.

2) Komora zapíše do seznamu advokátních koncipientů žadatele, který
splňuje zákonné předpoklady zápisu, a to ke dni, který je uveden v žádosti o zá-
pis. Není-li takový den v žádosti uveden, zapíše Komora žadatele do seznamu
advokátních koncipientů nejpozději do dvou měsíců po doručení žádosti, a to ke
dni, kdy byla splněna poslední z podmínek uvedených v § 30 zákona.

§ 44
Vyškrtnutí ze seznamu

Komora vyškrtne ze seznamu advokátních koncipientů koncipienta, který
přestal splňovat některou ze zákonných podmínek; takovou skutečnost je konci-
pient povinen oznámit Komoře bez odkladu poté, co nastala.

Evidence společného výkonu advokacie

§ 45
Komora vede evidenci společného výkonu advokacie včetně jmen společní-

ků a společného sídla a dalších údajů stanovených Komorou.

Čl. 9
Výchova advokátních koncipientů a vzdělávání advokátů

Výchova advokátních koncipientů a vzdělávání advokátů (§ 58 odst. 1
a 2 zákona) a vzdělávání advokátů se řídí usnesením představenstva Čes-
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ké advokátní komory ze dne 11. června 1991, o výchově advokátních kon-
cipientů a dalším vzděláváním advokátů.

Znění převzatého předpisu:

Výchova koncipientů

§ 1
(1) Advokátní koncipient (dále: koncipient) je povinen v době právní praxe (§ 3

odst. 1 písm. c) a § 31 odst. 1 zák. č. 128/1990 Sb. o advokacii) rozšiřovat své zna-
losti zejména soustavným studiem zákonů a jiných právních předpisů, judikatury
a odborné literatury, konzultacemi s advokátem, u něhož je v pracovním poměru,
a v rámci substitučního oprávnění poskytováním právní pomoci pod dohledem ad-
vokáta. Část právní praxe nepřevyšující tři měsíce může se souhlasem advokáta,
u něhož je v pracovním poměru, vykonat u soudu nebo prokuratury nebo notářství.

§ 2
K prohloubení znalostí koncipientů organizuje Komora pro koncipienty in-

struktáže, přednášky, konzultace a semináře (dále: výchovné akce).

§ 3
(1) V každém kalendářním roce Komora uspořádá seminář o základních pra-

vidlech výkonu advokacie, seminář o základech obhajoby v trestním řízení a se-
minář o základech zastupování v občanskoprávním řízení.

(2) Účast koncipientů na výchovných akcích uvedených v odstavci (1) je po-
vinná. Koncipient se jich zúčastní zpravidla v prvém roce právní praxe.

§ 4
(1) Kromě výchovných akcí uvedených v § 3 organizuje Komora pravidelně i dal-

ší výchovné akce zaměřené k prohloubení a utřídění znalostí koncipientů; seznam
těchto výchovných akcí zveřejní Komora zpravidla do 31. března každého roku.

(2) Těchto dalších výchovných akcí se koncipient zúčastňuje podle vlastního
výběru. Je však povinen zúčastnit se v době své právní praxe těchto akcí v roz-
sahu nejméně 40 půldnů (včetně akcí uvedených v § 3 odst. 1); každý půlden se-
stává nejméně ze tří vyučovacích hodin. Tento povinný rozsah účasti na vý-
chovných akcích může představenstvo Komory z důležitých důvodů snížit. Roz-
hodnutí o zkrácení nebo započtení praxe podle § 4 odst. 1 zákona o advokacii
nemá na rozsah povinné účasti na výchovných akcích vliv.

(3) Představenstvo Komory může rozhodnout, že se za účast na výchovných
akcích podle odst. 2 zcela nebo zčásti uzná účast i na jiných akcích obdobné po-
vahy, především na akcích organizovaných podle § 8.

§ 5
(1) Po skončení výchovné akce vystaví Komorou pověřený pracovník kaž-

dému účastníku písemné potvrzení o účasti. Potvrzení obsahuje jméno a pří-
jmení, číslo, pod jakým je zapsán v seznamu koncipientů, název akce, počet
půldnů, které koncipient absolvoval a případné další informace (např. záznam
o podrobení se závěrečnému testu, jeho výsledku, apod.).

(2) Potvrzení vystavená podle odstavce 1 přikládá koncipient jako přílohu
k přihlášce k advokátní zkoušce.

§ 6
Náklady spojené s organizováním výchovných akcí, včetně honorářů a úhra-

dy hotových výloh přednášejících, nese Komora. Náklady a cestovné, ubytování
a stravování účastníků nesou účastníci.

§ 7
(1) Advokát, u něhož je koncipient v pracovním poměru, je povinen umožnit

mu účast na výchovných akcích v rozsahu vyplývajícím z ustanovení § 3 odst. 2
a § 4 odst. 2, 3, a přispět mu na cestovné a ubytovací náklady nejméně do výše
50 procent.

(2) Každý advokát je povinen zúčastnit se na výzvu představenstva Komory
v rozsahu nepřesahujícím dva za sebou následující půldny výchovných akcí ja-
ko přednášející. Náleží mu úhrada hotových výloh a honorář, o jehož výši roz-
hodne představenstvo.

Další vzdělávání advokátů

§ 8
(1) Komora organizuje podle potřeby a požadavků advokátů pro advokáty,

jejich zaměstnance a případně i pro širší právnickou veřejnost instruktáže, před-
nášky a semináře o aktuálních otázkách právní praxe nebo o otázkách význam-
ných pro advokáta a jeho kancelář.

(2) Účast na akcích uvedených v odstavci 1 je dobrovolná.

§ 9
U každé akce organizované podle § 8 stanoví Komora předem účastnický

poplatek s uvedením nákladů, k jejichž krytí tento poplatek slouží. Účastnický po-
platek zaplatí účastníci nejpozději při zahájení akce. Náklady nekryté účastnic-
kým poplatkem nesou účastníci ze svého.
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Společná a přechodná ustanovení

§ 10
Výchovné a vzdělávací akce podle tohoto usnesení zajišťuje pracovní skupi-

na, kterou jmenuje představenstvo Komory.

§ 11
U koncipientů, kteří byli zapsáni do seznamu koncipientů před účinností to-

hoto usnesení, se povinný rozsah účasti na výchovných akcích stanovený v § 4
odst. 2 úměrně sníží podle poměru celkové délky povinné praxe k době, po kte-
rou koncipient praxi vykonával do dne účinnosti tohoto usnesení. V případech,
na které dopadá ustanovení § 45 zák. o advokacii, se pro účely výpočtu podle
předcházející věty vychází z toho, že celkový rozsah povinné účasti na výchov-
ných akcích činí 24 půldnů.

§ 12
Ustanovení § 1 až 5 tohoto usnesení se nevztahuje na uchazeče o zápis do

seznamu advokátů, který se týká ustanovení § 44 zákona o advokacii.

§ 13
Toto usnesení nabývá účinnosti dne 1. 7. 1991.

Čl. 10
Hospodaření Komory

1. Hospodaření komory se řídí čl. 15, 16 a 17 odst. 2 a 3 Organizačního
řádu Komory komerčních právníků, který byl schválen usnesením II. celo-
státního sněmu komerčních právníků dne 27. listopadu 1991, ve znění usne-
sení III. celostátního sněmu komerčních právníků ze dne 3. prosince 1993.

Znění převzatého předpisu:

Hospodaření komory

Čl. 15
Komora hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

a) příspěvky členů Komory placené na základě pravidel pro placení členských
a sociálních příspěvků;

b) pokuty placené členy Komory, které byly uloženy v disciplinárním řízení
(§ 22, odst. 1, písm. b) zákona);

c) dary a jiná plnění fyzických a právnických osob;
d) zisk z podnikatelské činnosti Komory;
e) poplatky placené členy Komory:

– za zapsání do seznamu 1000,– Kč;
– za vystavení listiny potvrzující skutečnosti zapsané v seznamu 100,– Kč;
– další poplatky stanovené vnitřními předpisy Komory.

Čl. 16
1. Komora hospodaří na základě rozpočtu, jehož návrh sestavuje kancelář Ko-

mory a schvaluje představenstvo po předchozím projednání s dozorčí radou.
2. Nejpozději do konce února každého roku vypracuje kancelář Komory účetní zá-

věrku za uplynulý kalendářní rok, kterou předkládá ke schválení představenstvu.
3. Průběžné plnění rozpočtu Komory a roční účetní závěrka podléhají přezkou-

mání dozorčí radou.

Čl. 17
1. Zřizuje se sociální fond Komory (zrušen).
2. Vnitřním předpisem Komory mohou být zřízeny další účelové fondy.
3. Pravidla tvorby fondů a jejich čerpání stanoví vnitřní předpisy Komory.

2. Tvorba a používání sociálního fondu Komory se řídí usnesením ce-
lostátní konference advokátů ze dne 6. prosince 1990, jímž se zřizuje soci-
ální fond České advokátní komory, ve znění usnesení II. celostátní konfe-
rence advokátů ze dne 7. ledna 1994.

Znění převzatého předpisu:

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1
Toto usnesení upravuje tvorbu a používání sociálního fondu advokacie (dále

jen fond) a hospodaření s ním.

Účel fondu

§ 2
Fond je určen k podpoře vzdělávání v advokacii, k podpoře advokátů a kon-

cipientů, kteří se dostali nezaviněně do tísně, k podpoře pozůstalých rodinných
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příslušníků advokátů a koncipientů, k přechodné finanční výpomoci začínajícím
advokátům a k darům na veřejně prospěšné a dobročinné účely.

§ 3
(1) Za advokáta pro účely tohoto usnesení se považuje advokát zapsaný do

seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou (dále jen Komora), po-
kud mu nebyl výkon advokacie pozastaven a s výjimkou ustanovení o odvodech
do sociálního fondu a podporování výchovné činnosti též advokát – důchodce,
pokud po odchodu do důchodu nebyl zaměstnán.

(2) Za koncipienta se pro účely tohoto usnesení považuje koncipient zapsa-
ný do seznamu koncipientů vedeného Komorou.

(3) Za rodinného příslušníka advokáta se pro účely tohoto usnesení považu-
jí manžel (manželka), druh (družka), děti do skončení povinné školní docházky
a poté do dosažení věku 26 let, jestliže se připravují na budoucí povolání a dále
děti, které pro nemoc nemohou být zaměstnány nebo jsou pro tělesné, smyslo-
vé nebo materiální postižení trvale neschopné práce.

(4) Za dítě advokáta se pro účely tohoto usnesení považují též děti osvoje-
né, děti převzaté do péče nahrazující rodiče, dítě manžela (manželky), pokud ži-
je s advokátem ve společné domácnosti a dítě, na které platí advokát výživné,
pokud nebyl zbaven rodičovských práv.

ČÁST DRUHÁ

§ 4
Tvorba fondu

Fond je tvořen:
a) odvody advokátů ve výši stanovené usnesením konference české advo-

kacie,
b) výnosem peněžitých pokut uložených advokátům v kárném řízení,
c) dary fondu,
d) úroky ze jmění fondu,
e) splátkami z půjček fondu,
f) výnosem z prodeje movitého majetku Komory.

Odvody do fondu

§ 5
Plátce odvodu

Odvody do fondu provádějí advokáti zapsaní v seznamu advokátů vedeném
Komorou v roce, za který se odvod provádí.

§ 6
Výše odvodu

(1) Odvod advokáta do fondu činí 300,– Kč.
(2) Advokát může podle svého uvážení přispět částkou vyšší, než je uvede-

no v odst. 1.
§ 7

Splatnost odvodu

(1) Advokáti odvedou na účet Komory odvod ve výši 300,– Kč nejpozději do
21. 1. roku, za který se odvod provádí. Advokáti zapsaní do seznamu advokátů
vedeného Komorou v průběhu roku a advokáti, u nichž v průběhu roku došlo ke
zrušení rozhodnutí a pozastavení výkonu advokacie, poukáží odvod do jednoho
měsíce od zapsání do seznamu nebo od doručení rozhodnutí, jímž bylo poza-
stavení výkonu advokacie zrušeno.

(2) Advokáti poukáží odvod podle § 6 odst. 2 na účet Komory kdykoliv.
(3) Nezaplacení odvodu ve stanovených termínech bez vážných důvodů je zá-

važným porušením povinnosti advokáta a je důvodem k zahájení kárného řízení.
(4) Odvod nelze vymáhat po uplynutí 3 let od doby splatnosti.
Splatnost odvodu byla přizpůsobena splatnosti příspěvku na činnost Komory

z důvodu přehlednosti jednotlivých plateb.

§ 8
Úlevy

(1) Představenstvo Komory k písemné odůvodněné žádosti, došlé Komoře,
nejpozději jeden měsíc před splatností odvodu, sníží nebo promine odvod z dů-
vodů

a) zapsání do seznamu advokátů, pozastavení výkonu advokacie nebo zru-
šení pozastavení výkonu advokacie v průběhu kalendářního roku,

c) výkonu základní vojenské služby, mateřské dovolené a dlouhodobé pra-
covní neschopnosti.
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(2) Představenstvo Komory může k písemné a odůvodněné žádosti došlé ve
lhůtě podle odst. 1 odvod snížit nebo prominout, případně i odložit jeho splatnost
z důvodů nepříznivé sociální situace advokáta, který v roce předcházejícím ro-
ku, za který se odvod provádí, vykázal pasivní hospodaření nebo jeho příjem do-
sáhl pouze existenčního minima podle obecně platných právních předpisů.

(3) Představenstvo Komory může odložit splatnost odvodu v případech uve-
dených v odst. 1.

ČÁST TŘETÍ

Použití fondu

§ 9
Výchovné a vzdělávací účely

(1) Představenstvo Komory může podle stavu sociálního fondu použít pro-
středků fondu na výchovné a vzdělávací účely a úhradu studijních materiálů pro
advokáty a koncipienty. Stipendia lze poskytovat advokátům do 35 let věku
a koncipientům. Při poskytování stipendií přihlíží představenstvo k sociální situ-
aci koncipientů a advokátů a k potřebám advokacie. Ve výjimečných případech
lze stipendium poskytnout opakovaně.

(2) Představenstvo Komory může na uvedené účely též přispívat.

§ 10
Půjčky advokátům

(1) Z fondu je možno poskytnout půjčku advokátům, kteří se nezaviněně do-
stali do finanční tísně. Půjčku je možno poskytnout na zaplacení daní a poplatků,
nedoplatků k provozu kanceláře advokáta, případně i k překlenutí jiných finančních
obtíží. K překlenutí finančních obtíží je možno poskytnout půjčku i koncipientům.

(2) Z fondu je dále možno poskytnout půjčku na další vzdělávání advokáta
a půjčku začínajícím advokátům na vybavení kanceláře.

(3) Maximální výše půjčky činí 50 000 Kč.
(4) Půjčka poskytnutá podle odst. 1 a 2 je bezúročná.
(5) Při poskytování půjčky nesmí být doba splatnosti delší než pět let.
(6) Představenstvo Komory může v odůvodněných případech odložit splat-

nost půjčky až o jeden rok.
(7) Nedohodne-li se advokát nebo koncipient s Komorou jinak, je v případě

vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo koncipientů zbytek půjčky splatný do šes-
ti měsíců.

§ 11
Podpora pozůstalým rodinným příslušníkům

advokáta nebo koncipienta

(1) Rodinným příslušníkům advokáta nebo koncipienta, který zemřel, se vy-
platí z fondu jednorázově 5 000 Kč.

(2) Částka uvedená v odst. 1 se vyplatí manželce (manželovi), advokáta
(koncipienta) nebo jeho družce (druhovi). Neměl(a)-li v době smrti advokát(ka)
(koncipient) manželku (manžela) nebo družku (druha), vyplatí se částka uvede-
ná v odst. 1 dětem, kterým se rozvrhne stejným dílem.

§ 12
Půjčka pozůstalým rodinným příslušníkům

advokáta nebo koncipienta

(1) K překonání finančních obtíží, vzniklých v důsledku úmrtí advokáta nebo
koncipienta lze z fondu poskytnout půjčku jeho rodinným příslušníkům až do vý-
še 10 000 Kč.

(2) Splatnost půjčky se stanoví nejdéle na 2 roky.
(3) Půjčka se neúročí.

§ 13
Dary z fondu

(1) Z fondu je možno poskytnout jednorázové peněžní dary na veřejně pro-
spěšné účely (např. na rozvoj právní kultury, na zdravotnictví, kulturní činnost,
osvětu, sport) nebo na dobročinné účely, a to přiměřeně účelu, na který je dar
poskytován.

ČÁST ČTVRTÁ

Hospodaření s fondem

§ 14
(1) S fondem hospodaří představenstvo Komory podle zásad uvedených

v tomto usnesení. Je povinno provádět roční vyúčtování hospodaření s fondem
nejpozději do 30. 4. následujícího roku a o stavu fondu podávat zprávu na kaž-
dé konferenci české advokacie.

(2) Zůstatky z fondu za kalendářní rok se převádějí do fondu na příští rok.
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(3) Revizní komise Komory je oprávněna kdykoliv zjišťovat správnost hospo-
daření s fondem.

ČÁST PÁTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 15
Do sociálního fondu může představenstvo Komory převést dosavadní stav

kulturních a sociálních potřeb advokátních organizací, a to zcela nebo zčásti,
včetně závazků a pohledávek.

§ 16
Představenstvo Komory může svým usnesením, v závislosti na celostátním

trendu růstu příjmů a životních nákladů a stavu fondu zvýšit limitované částky při
použití fondu až o 50 procent.

§ 17
Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1991.

Čl. 11
Příspěvky na činnost Komory

Pro výši příspěvku na činnost Komory (§ 30 zákona) v roce 1996 a pro
postup při jeho placení platí do 31. prosince 1996 pro

a) advokáty zapsané do seznamu advokátů § 57 odst. 1 zákona –
1. usnesení celostátní konference advokátů ze dne 6. prosince

1990, o příspěvcích na činnost České advokátní komory,
2. usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 10.

a 11. listopadu 1994, jímž se zvyšuje roční příspěvek na činnost
České advokátní komory.

b) advokáty zapsané do seznamu advokátů podle § 57 odst. 2 zákona –
usnesení II. celostátního sněmu komerčních právníků ze dne 27. lis-
topadu 1991, kterým byla schválena Pravidla Komory komerčních
právníků České republiky pro placení příspěvků na činnost Komory.

Znění převzatých předpisů:

Usnesení celostátní konference advokátů  6. 12. 1990,
o příspěvcích na činnost České advokátní komory

Obecná ustanovení

§ 1
(1) Česká advokátní komora v Praze (dále jen Komora) je samosprávnou sta-

vovskou organizací české advokacie. Základním zdrojem úhrady nákladů spoje-
ných s veškerou její činností je finanční příspěvek advokátů.

(2) S takto získanými finančními prostředky hospodaří představenstvo Komory,
které provádí finanční rozpočet a účetní uzávěrku. Konference advokátů pak pro-
jednává a schvaluje představenstvem předloženou zprávu o hospodaření Komory.

(3) Zůstatky finančních prostředků se koncem kalendářního roku převádějí
do roku následujícího a nepodléhají zdanění.

§ 2
Za advokáta pro účely tohoto usnesení se považuje advokát zapsaný do se-

znamu advokátů vedeném Komorou.

§ 3
Představenstvo Komory je povinno zaslat do vlastních rukou advokátovi fi-

nanční rozpočet nejméně tři týdny před konferencí advokátů.

Výše a splatnost příspěvku

§ 4
(1) Výši ročního příspěvku schvaluje konference advokátů samostatným

usnesením vždy na období do konání příští konference.
(2) Příspěvek je jednotný u každého advokáta a je splatný za běžný kalen-

dářní rok předem, nejpozději do 21. ledna běžného roku.

§ 5
Každý advokát při zápisu do seznamu advokátů je povinen zaplatit registrač-

ní příspěvek ve výši 3000 Kč, a to nejpozději do 3 měsíců od provedení zápisu.

§ 6
Nezaplacení příspěvků ve stanovených termínech bez vážných důvodů je

závažným porušením povinnosti advokáta a nebude-li příspěvek zaplacen do
šesti měsíců od jeho splatnosti, je nesplnění příspěvkové povinnosti důvodem
k zahájení kárného řízení.
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Úlevy, prominutí a vrácení příspěvku

§ 7
Představenstvo Komory může k písemně odůvodněné žádosti advokáta, došlé

Komoře jeden měsíc před splatností, příspěvek snížit, zcela prominout nebo pro-
dloužit termín jeho splatnosti.

§ 8
(1) Důvodem ke snížení nebo prominutí příspěvku je
a) pozastavení výkonu advokacie
b) výkon advokacie po dobu mateřské dovolené, po dobu výkonu základní

vojenské služby nebo dlouhodobá pracovní neschopnost.
(2) Snížit, prominout nebo odložit termín splatnosti může představenstvo Ko-

mory i pro nepříznivou sociální situaci advokáta, který v předchozím kalendářním
roce vykázal pasívní hospodaření, nebo jeho čistý příjem dosahoval pouze exi-
stenčního minima podle obecně platných právních předpisů.

§ 9
(1) Představenstvo Komory může z důvodů uvedených v § 8 k písemně odů-

vodněné žádosti došlé Komoře do 30. 6. vrátit příspěvek, nebo jeho část, zapla-
cený za předcházející rok.

(2) Představenstvo Komory vrátí příspěvek nebo jeho část v případě, že byl
zaplacen omylem nebo následkem chyb při výpočtech.

§ 10
Představenstvo Komory může výši příspěvku stanoveného podle § 4 tohoto

usnesení výjimečně zvýšit v závislosti a v souladu s celostátním trendem růstu
příjmů a životních nákladů, a to nejdéle na dobu do konání příští konference.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 11
(1) Příspěvek nemůže být vymáhán po uplynutí 3 let od jeho splatnosti.
(2) Pro rok 1990 se všechny sazby příspěvku snižují na jednu polovinu. Lhů-

ta splatnosti základního příspěvku se prodlužuje do 31. 1. následujícího roku.
(3) Příspěvky se snižují na polovinu u advokátů, kteří byli v období od února

1948 do listopadu 1989 zbaveni výkonu advokacie z politických důvodů. Tato
úleva se poskytuje po dobu dvou kalendářních let.

§ 12
Toto usnesení nabývá účinnosti dnem schválení.

Usnesení představenstva České advokátní komory
z 10. a 11. 11. 1994, jímž se zvyšuje roční příspěvek

na činnost České advokátní komory

Na základě zmocnění daného ustanovením § 10 stavovského předpisu ČAK
č. 7 (usnesení celostátní konference advokátů z 6. 12. 1990 o příspěvcích na čin-
nost ČAK) přijalo představenstvo ČAK na svém zasedání dne 10. 11. 1994 toto
usnesení:

§ 1
Roční příspěvek advokáta na činnost ČAK činí 5700,– Kč.

§ 2
Dnem účinnosti tohoto stavovského předpisu pozbývá účinnost stavovský

předpis ČAK č. 21 – usnesení celostátní konference advokátů ze dne 7. 1. 1994
o výši ročního příspěvku na činnost České advokátní komory.

§ 3
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1995.

Usnesení II. celostátního sněmu komerčních právníků ze dne
27. listopadu 1991, kterým byla schválena Pravidla Komory komerčních

právníků České republiky pro placení příspěvků na činnost Komory.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Komora komerčních právníků České republiky (dále jen „Komora“) je samo-
statnou samosprávnou profesní organizací komerčních právníků. Nejdůležitěj-
ším zdrojem majetku Komory je příspěvek komerčních právníků na činnost Ko-
mory (dále jen „příspěvek“)

Čl. 2
Výše a splatnost příspěvku

1. Výše příspěvku činí 5000,– Kč ročně.
2. Příspěvek ve výši uvedené v odstavci 1 je splatný ve dvou splátkách vždy

do 15. března a 15. července běžného roku.
3. Při zápisu do seznamu komerčních právníků v průběhu roku se platí po-

měrná část příspěvku ve výši 2500,– Kč, došlo-li k zápisu v druhém pololetí ro-
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ku. V ostatních případech se platí příspěvek ve výši uvedené v odstavci 1. Přís-
pěvek, popřípadě jeho poměrná část, je splatný do patnácti dnů ode dne zápisu
do seznamu komerčních právníků.

4. Část příspěvku ve výši 1000,– Kč je určena na sociální činnost k vytvo-
ření sociálního fondu.

Čl. 3
Způsob placení příspěvku

Příspěvek se platí v hotovosti v kanceláři Komory nebo převodem na její účet.

Prodloužení splatnosti, snížení a prominutí příspěvku

Čl. 4
Představenstvo Komory může na základě písemné a odůvodněné žádosti

komerčního právníka, došlé kanceláři Komory nejpozději jeden týden přede
dnem splatnosti příspěvku podle čl. 2, odst. 2 nebo 3, prodloužit splatnost přís-
pěvku, příspěvek snížit nebo jeho zaplacení zcela prominout.

Čl. 5
Důvodem ke snížení příspěvku nebo prominutí jeho zaplacení může být:
a) pozastavení činnosti;
b) výkon činnosti komerčního právníka po dobu mateřské nebo další mateř-

ské dovolené;
c) nepříznivá sociální situace komerčního právníka, jehož průměrný měsíční

příjem v předchozím roce nebyl bez vlastního zavinění vyšší než částka
stanovená příslušnými právními předpisy jako životní minimum;

d) další závažné zřetele hodné důvody.

Čl. 6
Vrácení příspěvku

Komora vrátí komerčnímu právníkovi příspěvek nebo jeho část v případě, že
byl zaplacen omylem nebo následkem chyby při jeho výpočtu.

Čl. 7
Sankční ustanovení

1. Je-li komerční právník v prodlení se zaplacením příspěvku nebo jeho čás-
ti, je povinen zaplatit Komoře penále ve výši 100,– Kč za každý, byť i jen zapo-
čatý měsíc prodlení.

2. Prodlení se zaplacením příspěvku nebo jeho části delší než tři měsíce je
závažným porušením povinností komerčního právníka. Podnět k zahájení dis-
ciplinárního řízení podává předsedovi dozorčí rady předseda nebo místopředse-
da Komory.

Čl. 8
Přechodná ustanovení

1. Žádosti o prodloužení splatnosti, snížení nebo prominutí zaplacení přís-
pěvku došlé Komoře do 27. listopadu 1991, o nichž nebylo dosud rozhodnuto,
posoudí představenstvo Komory podle čl. 4 a 5.

2. Ustanovení čl. 7, odst. 2 se nepoužije v případě prodlení se zaplacením
příspěvku nebo jeho části na rok 1991.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušují se Pravidla Komory komerčních právníků České republiky pro place-
ní příspěvků na činnost Komory na rok 1991 schválená I. celostátním sněmem
komerčních právníků České republiky.

Čl. 10
Účinnost

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1992, s výjimkou ustanovení
čl. 8, která nabývají účinnosti dnem 28. listopadu 1991.

Čl. 12
Náhrada za ztrátu času stráveného výkonem funkce

1. Náhrada za ztrátu času stráveného funkcí v orgánech Komory, jakož
i náhrada hotových výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem těchto
funkcí se řídí usnesením I. celostátního sněmu komerčních právníků ze
dne 22. prosince 1990, kterým byla schválena Pravidla Komory komerčních
právníků České republiky pro vyplácení náhrad za ztrátu času stráveného
výkonem funkcí v orgánech Komory.

Znění převzatého předpisu:

Celostátní sněm komerčních právníků České republiky na základě § 36,
písm. d) k provedení § 40 zák. č. 209/1990 Sb. stanoví takto:
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Čl. 1
Komerčním právníkům (dále jen „oprávněná osoba“) přísluší náhrada za ztrá-

tu času stráveného výkonem funkcí v orgánech Komory (dále jen „náhrada za
ztrátu času“) a náhrada hotových výdajů jimi vynaložených v souvislosti s výko-
nem funkce (dále jen „náhrada hotových výdajů“).

Čl. 2
Náhrada za ztrátu času přísluší ve výši 100,– Kč za každou, byť i jen zapo-

čatou hodinu strávenou výkonem funkce v orgánech Komory (dále jen „výkon
funkce“).

Čl. 3
Náhrada hotových výdajů přísluší za podmínek a ve výši stanovené obecně

závaznými právními předpisy vydanými k provedení zákoníku práce.

Čl. 4
Oprávněná osoba uplatní nárok na náhradu za ztrátu času nebo náhradu ho-

tových výdajů u kanceláře Komory. Nárok je třeba doložit písemným potvrzením
o výkonu funkce podepsaným předsedou příslušného orgánu Komory, dalšími
předepsanými doklady, popřípadě jinými potřebnými doklady.

Čl. 5
Komora vyplatí náhradu za ztrátu času a náhradu hotových výdajů vzniklých
v jednom kalendářním měsíci do 20. dne kalendářního měsíce následujícího.

Čl. 6
1. Orgány Komory podle těchto pravidel se rozumí:
a) představenstvo;
b) dozorčí rada;
c) disciplinární komise.
2. Představenstvo Komory může v souvislosti s vytvořením odborné nebo

regionální sekce1) rozšířit platnost těchto pravidel i na tuto sekci. Odměnu členů
sekce, kteří nejsou komerčními právníky, stanoví představenstvo v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.

Čl. 7
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 22. prosince 1990.

2. Orgánem Komory podle čl. 6 převzatého předpisu uvedeného v od-
stavci 1 je i

a) zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (§ 41
odst. 1 písm. f) zákona);

b) advokát pověřený předsedou kontrolní rady podle § 33 odst. 5 zákona.

3. Členům zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkouš-
ky přísluší náhrada za ztrátu času stanovená usnesením představenstva
ČAK ze dne 10. 1. 1995.

Tato náhrada byla určena částkou 200,– Kč za každou hodinu.

Čl. 13
Odborné a regionální sekce

1. Při vytváření odborných a regionálních sekcí postupuje Komora
podle čl. 10 odst. 5 písm. g) a čl. 14 Organizačního řádu Komory komerč-
ních právníků, který byl schválen usnesením II. celostátního sněmu ko-
merčních právníků dne 27. listopadu 1991, ve znění usnesení III. celostát-
ního sněmu komerčních právníků ze dne 3. prosince 1993.

2. Regionální sekce zřízené Komorou komerčních právníků České re-
publiky do 30. června 1996 podle převzatého předpisu uvedeného v od-
stavci 1 jsou regionálními sekcemi Komory.

Znění převzatého předpisu:

Čl. 10
Představenstvo

5. Představenstvo plní úkoly uložené mu zákonem nebo vnitřními předpisy
Komory. Mimo úkolů uložených zákonem představenstvo zejména:

g) vytváří odborné nebo regionální sekce Komory a jmenuje a odvolává je-
jich členy.

Čl. 14
Odborné a regionální sekce

1. Podrobnosti o organizaci a činnosti odborných regionálních sekcí Komo-
ry stanoví představenstvo v souvislosti s rozhodnutím o jejich vytvoření (čl. 10,
odst. 4, písm. g)).

2. Odborné a regionální sekce Komory mohou jednat jejím jménem v roz-
sahu stanoveném představenstvem.

1) Čl. 8, odst. 3 a čl. 10, odst. 5, písm. g) organizačního řádu Komory komerčních práv-

níků ČR.



88 Bulletin advokacie / zvláštní číslo – srpen 1996

Stavovský předpis č. 1 Stavovský předpis č. 1

Bulletin advokacie / zvláštní číslo – srpen 1996 89

Čl. 14
Vzdání se funkce

Postup při vzdání se funkce v orgánech Komory se řídí čl. 18 Organi-
začního řádu Komory komerčních právníků, který byl schválen usnesením
II. celostátního sněmu komerčních právníků dne 27. listopadu 1991, ve zně-
ní usnesení III. celostátního sněmu komerčních právníků ze dne 3. prosin-
ce 1993.

Znění převzatého předpisu:

Čl. 18
Členství v orgánech Komory se lze vzdát písemným podáním učiněným vů-

či předsedovi Komory; členství zaniká dnem, který stanoví předseda Komory,
nejpozději však patnáctým dnem po doručení písemného podání. Nepřijme-li
předseda Komory vzdání se funkce, zaniká členství v orgánech Komory pat-
náctým dnem po doručení opakovaného podání učiněného vůči představen-
stvu.

Čl. 15
Náklady kárného řízení

Advokát nebo advokátní koncipient, o němž bylo v kárném řízení pra-
vomocně vysloveno, že se dopustil kárného provinění (§ 32 odst. 1 záko-
na), je povinen nahradit Komoře jí hrazené náklady kárného řízení paušál-
ní částkou stanovenou usnesením představenstva České advokátní komo-
ry ze dne 5. listopadu 1991, jímž se stanoví paušální částka nákladů kárné-
ho řízení.

Znění převzatého předpisu:

Představenstvo ČAK stanoví paušální částku nákladů kárného řízení ve
smyslu § 5 kárného řádu ve výši 1000 Kč za každou instanci. Vymáhání těchto
částek provádí kancelář ČAK.

Část III.
Závěrečná ustanovení

Čl. 16
Předseda Komory dá bez odkladu tento stavovský předpis na vědomí

advokátům, a to spolu s převzatými předpisy uvedenými v části II.

V Praze dne 1. července 1996

JUDr. Luboš Tichý
předseda

České advokátní komory
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Stavovský předpis č. 2,
kterým se vydává prozatímní organizační řád

České advokátní komory

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 43 písm. b)
a § 65 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, takto:

Část I.
Orgány komory

Sněm

Čl. 1
1. Sněm svolává představenstvo, a to písemnou pozvánkou zaslanou advo-

kátům do jejich sídla zapsaného v seznamu advokátů.
2. Není-li sněm schopný usnášení a představenstvo rozhodne o svolání sně-

mu nového (čl. 2 odst. 4), může být tento sněm svolán prostřednictvím hromad-
ných sdělovacích prostředků, pokud byli advokáti v pozvánce podle odstavce 1
upozorněni na možnost svolání nového sněmu tímto způsobem a uvědoměni o da-
tu a místu konání nového sněmu, jakož i o navrhovaném pořadu jeho jednání.

Čl. 2
1. Sněm schvaluje pořad svého jednání, a to zpravidla na základě návrhu

představenstva.
2. Sněm řídí představenstvo sněmu; do jeho zvolení řídí sněm pověřený člen

představenstva.
3. Sněm volí a odvolává
a) představenstvo sněmu;
b) volební komisi, mandátovou komisi a návrhovou komisi, popřípadě i další

komise sněmu;
c) členy a náhradníky orgánů Komory uvedených v § 43 písm. a) zákona

č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon“).
4. Není-li sněm do dvou hodin po jeho zahájení schopný usnášení podle

§ 42 odst. 4 zákona, představenstvo rozhodne o jeho ukončení a o svolání sně-
mu nového (§ 42 odst. 5 zákona).

5. Podrobnosti o jednání sněmu a o volbách předsednictva a komisí sněmu
stanoví jednací řád sněmu.

6. Podrobnosti o volbách členů a náhradníků orgánů Komory stanoví voleb-
ní řád.

Čl. 3
Představenstvo

1. Představenstvo uvedené v § 65 odst. 1 zákona vykonává působnost sta-
novenou § 44, jakož i ostatními ustanoveními zákona a právních předpisů vyda-
ných k jeho provedení, a působnost stanovenou stavovskými předpisy.

2. Zasedání představenstva svolává předseda Komory (dále také jen „před-
seda“); předseda je povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li ho o to
alespoň polovina členů představenstva nebo alespoň dva místopředsedové Ko-
mory (dále také „místopředsedové“).

3. Neusnese-li se představenstvo jinak, jsou jeho zasedání neveřejná.
4. Zasedání představenstva řídí předseda; do zvolení předsedy řídí zasedá-

ní nejstarší člen představenstva.
5. Představenstvo je schopné usnášení, je-li přítomna většina jeho členů.
6. Představenstvo se usnáší veřejným hlasováním; usnesou-li se na tom

alespoň dvě třetiny přítomných členů představenstva, usnáší se představenstvo
tajným hlasováním.

7. Usnesení představenstva je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných
členů. Ve věcech uvedených v § 65 odst. 3 zákona je usnesení představenstva při-
jato, hlasovaly-li pro něj alespoň dvě třetiny všech členů představenstva.

8. Představenstvo volí ze svých členů a odvolává předsedu Komory a 3 místo-
předsedy Komory; pro jejich volbu a odvolání se přiměřeně použijí odstavce 5 až 7.

9. Mimo působnosti uvedené v odstavci 1 přísluší představenstvu
a) stanovovat organizaci kanceláře Komory a počet zaměstnanců Komory,

jakož i rozhodovat na základě návrhu předsedy o výkonu zaměstnavatel-
ských oprávnění a povinností vůči zaměstnancům Komory;

b) ustanovovat a odvolávat na základě návrhu předsedy tajemníka Komory;
c) rušit opatření a rozhodnutí předsedy učiněná podle § 45 odst. 2 zákona;
d) podávat ministru spravedlnosti návrhy na jmenování členů zkušební ko-

mise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky;
e) přijímat opatření a rozhodovat ve všech věcech týkajících se Komory, kde

přijetí opatření nebo rozhodování není zákonem, právním předpisem vy-
daným k jeho provedení nebo stavovským předpisem svěřeno jinému or-
gánu Komory.

Čl. 4
Předseda Komory

1. Předseda vykonává působnost stanovenou § 45, jakož i ostatními usta-
noveními zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, a působnost
stanovenou stavovskými předpisy.
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2. Předseda je povinen informovat na nejbližším zasedání představenstvo
o opatřeních a rozhodnutích učiněných podle § 45 odst. 2 zákona.

3. Předseda řídí zpravidla prostřednictvím tajemníka kancelář Komory.
4. Předseda předkládá ministru spravedlnosti podle § 50 odst. 1 zákona sta-

vovské předpisy přijaté orgány Komory.

Čl. 5
Místopředsedové Komory

1. Místopředsedům přísluší působnost stanovená stavovskými předpisy.
2. Místopředsedové zastupují předsedu v pořadí stanoveném představenstvem.
3. Představenstvo může na základě návrhu předsedy pověřit místopředse-

dy zabezpečováním určitých činností a svěřit jim za tím účelem pravomoc uklá-
dat zaměstnancům Komory závazné pokyny.

Čl. 6
Kontrolní rada

1. Kontrolní rada uvedená v § 66 odst. 1 zákona vykonává působnost sta-
novenou § 46 zákona.

2. Kontrolní rada volí ze svých členů předsedu a nejvýše tři místopředsedy
kontrolní rady; pro jejich volbu se přiměřeně použijí ustanovení čl. 3 odst. 5 až 7.
Místopředsedové zastupují předsedu kontrolní rady v pořadí stanoveném kon-
trolní radou.

3. Předsedovi kontrolní rady jako kárnému žalobci příslušejí oprávnění a po-
vinnosti stanovené zákonem a advokátním kárným řádem.

4. Usnesení kontrolní rady je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných
členů. Usnesení kontrolní rady o pozastavení potvrzeného rozhodnutí předsta-
venstva podle § 46 odst. 5 zákona a o svolání sněmu k rozhodnutí podle § 43
písm. g) zákona je však přijato pouze tehdy, hlasovaly-li pro něj alespoň dvě tře-
tiny všech členů kontrolní rady.

5. Pro kontrolní radu se použijí přiměřeně ustanovení čl. 3 odst. 2, 3, 4, 5 a 6.

Čl. 7
Kárná komise

1. Kárná komise vykonává působnost stanovenou zákonem a advokátním
kárným řádem.

2. Kárná komise volí ze svých členů předsedu a nejvýše tři místopředsedy
kárné komise; pro jejich volbu se přiměřeně použijí ustanovení čl. 3 odst. 5 až 7.

Místopředsedové zastupují předsedu kárné komise v pořadí stanoveném kárnou
komisí.

3. Předsedovi kárné komise příslušejí v souvislosti s kárným řízením opráv-
nění a povinnosti stanovené zákonem a advokátním kárným řádem.

4. Pro kárnou komisi se použijí přiměřeně ustanovení čl. 3 odst. 2, 3, 4, 5, 6
a 7 věta první.

Čl. 8
Zkušební komise pro advokátní zkoušky

a uznávací zkoušky

1. Členové zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (dá-
le jen „zkušební komise“) působí v souladu s advokátním zkušebním řádem ve
zkušebních senátech při advokátních zkouškách a uznávacích zkouškách.

2. Zkušební komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu zkušební
komise; pro jejich volbu se přiměřeně použijí ustanovení čl. 3 odst. 5 až 7. Před-
sedou nebo místopředsedou zkušební komise může být jen advokát. Místopřed-
seda zastupuje předsedu zkušební komise.

3. Předsedovi zkušební komise příslušejí v souvislosti s advokátními zkouš-
kami a uznávacími zkouškami oprávnění a povinnosti stanovené advokátním
zkušebním řádem.

Část II.
Kancelář Komory

Čl. 9
1. Kancelář Komory (dále jen „kancelář“) zabezpečuje činnost Komory a je-

jích orgánů ve věcech hospodářských, administrativních a organizačních.
2. V čele kanceláře stojí tajemník Komory (dále jen „tajemník“). Tajemník je

podřízen předsedovi Komory.
3. Tajemník, jakož i jiní pracovníci Komory jsou oprávněni jednat jejím jmé-

nem, jsou-li k tomu zmocněni, vyplývá-li to ze stavovského nebo jiného vnitřního
předpisu Komory nebo je-li to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Část III.
Závěrečná ustanovení

Čl. 10
Tímto stavovským předpisem nejsou dotčena ustanovení organizačních řádů

České advokátní komory a Komory komerčních právníků České republiky přija-
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tých do 30. června 1996, která byla převzata stavovským předpisem č. 1 ze dne
1. července 1996, o převzetí některých předpisů přijatých Českou advokátní ko-
morou a Komorou komerčních právníků České republiky do 30. června 1996 ja-
ko stavovských předpisů podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Čl. 11
Předseda Komory dá bez odkladu tento stavovský předpis na vědomí advo-

kátům.

V Praze dne 1. července 1996

předseda
České advokátní komory

Seznam členů a náhradníků představenstva
České advokátní komory ke dni 1. 7. 1996

BROŽ Jan, JUDr., Sokolská, 60, 120 00 Praha 2, tel. 267261, 268234,
265407, fax: 24240038

BULINSKÝ Vladimír, JUDr., Jakubská 9, 602 00 Brno, tel. 05/4221 5109,
4221 0416, fax: 4221 4482

BUREŠOVÁ Dagmar, JUDr., Na Ořechovce 59, 160 00 Praha 6,
tel./fax: 3121152

ČERMÁK Karel, JUDr., 3. místopředseda, Národní 32, 110 00 Praha 1,
tel. 02/2421 1678, fax: 2421 4187

ČERNÝ Jiří, JUDr., Jižní 1313, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 0451/21510,
fax: 21510

DOLEŽALOVÁ Jana, JUDr., Dvořákova 3, 400 98 Ústí n. L., tel. 047/5220750,
fax: 5220750

GRÖGER Josef, JUDr., Budovatelů 21, 466 01 Jablonec n. N., tel.
0428/25779, fax: 5140200

JAŠKA Maxmilián, JUDr., Hálkova 2, 772 00 Olomouc, tel. 068/5223497,
fax: 5224771

JURÁKOVÁ Zdeňka, JUDr., K. Čapka 16, 415 00 Teplice, tel. 0417/26819,
fax: 26819

KAPITÁNOVÁ Hana, JUDr., Tomanova 5, 320 71 Plzeň, tel./fax: 019/270906

KARAS Radovan, JUDr., Ing., 1. místopředseda, Národní tř. 10,
110 00 Praha 1, tel. 2491 2379, fax: 2491 2376

KRČMOVÁ Věra, JUDr., Gen. Svobody 628, 674 01 Třebíč, tel. 0618/26155,
fax: 28227

KUBIŠTOVÁ Jana, JUDr., Vinohradská 168, 130 00 Praha 3, tel. 737563

MANDÁK Václav, JUDr., ČAK, Národní 16, 110 00 Praha 1,
tel. 02/2491 4383, fax: 2491 0162

MOC Ladislav, JUDr., Fibichova 2, 130 00 Praha 3, tel./fax: 6272970
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RAČOK Michal, JUDr., Havlíčkova 11, 110 00 Praha 1, tel. 24812421,
fax: 24814003

SKALNÍK Milan, JUDr., Sokolská 21, 728 83 Ostrava, tel. 069/212894,
fax: 6213926

SMEJKAL František, JUDr., 2. místopředseda, Novohradská 21,
370 01 České Budějovice, tel. 038/7715116, fax: 7240394

STARÝ Jan, JUDr., U Vodárny 1506, 397 01 Písek, tel./fax: 0362/782053

STOJAR Jiří, JUDr., Kopeckého 514, 708 00 Ostrava 4, tel. 069/6932318,
fax: 6114055

TICHÝ Luboš, JUDr., předseda, Václavské nám. 57, 110 00 Praha 1, fa Squire,
Sanders, Dempsey, př. l. 02/2166 2260, fax: 2166 2222, centr. 2166 2111

ŠOLC Martin, JUDr., U Imperiálu 31, 360 01 Karlovy Vary, tel. 017/3225996,
fax: 017/3227781; Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, tel. 02/2410 3316,
fax: 2410 3234

Náhradníci:

BALÍK Stanislav, JUDr. PhDr. Pařížská 28, 110 00 Praha 1, tel. 02/2313561,
fax: 24810508

PAPEŽ Vladimír, JUDr., nám. Přemysla Otakara II č. 6,
370 01 České Budějovice, tel. 038/57454, 57366, záznamník, fax: 57453

PEŘINOVÁ Olga, JUDr., AK KŠB, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1,
tel. 2410 3316, fax: 2410 3234

Kontrolní rada:

HRÁDELA Karol, JUDr., předseda KR, Českomalínská 27, 160 00 Praha 6,
tel. 3115628, fax: 3115358

BALCAR Petr, JUDr., místopředseda, Žitná 25, 115 04 Praha 1,
tel. 02/2421 3826, fax: 2421 3680

Kárná komise:

HORNÝ Vladimír, JUDr., předseda KK ČAK, Národní 16, 110 00 Praha 1,
tel. 02/2491 3606, fax: 2491 0162

MUNKOVÁ Jindřiška, JUDr., místopředsedkyně, Veletržní 19,
170 00 Praha 7, tel./fax: 802079

SDĚLENÍ KOMORY

1) Výsledky advokátních zkoušek v jarním
termínu

Zkoušky se konaly v Praze ve dnech 3. – 5. června 1996 (písemná část)
a 12. až 14. 6. 1996 (ústní část) před osmi zkušebními senáty.

Ze 79 přihlášených se advokátních zkoušek zúčastnilo 68 kandidátů (z toho
5 reprobantů).

Prospělo výtečně: 15
Prospělo: 43
Neprospělo: 10 (5 z jednoho předmětu, 4 ze dvou a 1 ze čtyř předmětů)
Výtečně prospěli tito kandidáti:
Mgr. Josef Bližňák, Mgr. Jitka Česeneková, Mgr. Pavel Dvořák, Mgr. Antonín

Hedrlín, Mgr. Barbora Horáková, Mgr. Blanka Chmelíková, Mgr. Dana Kopřivo-
vá, Mgr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Eva Lánská, Mgr. Tomáš Machurek, Mgr. Jan
Radoň, Mgr. Roman Stošek, Mgr. Luis Velázquez, Mgr. Daniel Weinhold,
Mgr. Petr Wildt.

2) Termín advokátních zkoušek

Česká advokátní komora sděluje, že příští advokátní zkoušky se budou konat
18. – 20. listopadu (část písemná) a 27. – 29. listopadu 1996 (část ústní). Ve
smyslu § 4 advokátního zkušebního řádu se přihlášky k advokátní zkoušce po-
dávají Komoře (adresa: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1).
Součástí přihlášky jsou podle § 4 odst. 2 zkušebního řádu i doklady, prokazující,
že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a)–d) zákona o advo-
kacii.

O obsazení zkušebních senátů a o časovém rozvrhu zkoušek budou ucha-
zeči, kteří budou splňovat zákonné podmínky, vyrozuměni předsedou zkušební
komise nejméně 4 týdny předem (§ 5 odst. 2 zkušebního řádu).
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3) Termíny a místa konání seminářů pro
advokátní koncipienty v II. pololetí 1996

a) Seminář z oblasti civilistiky: – ve dvou skupinách 9. 9. – 13. 9. 1996 (ho-
tel Medlov a hotel Milov, oba u Nového Města na Moravě)

b) vstupní seminář: – ve dvou skupinách 30. 9. – 4. 10. 1996 (Juniorcentrum
– Seč)

c) trestněprávní seminář: 21. – 25. 10. 1996 (sanatorium Florencie – Karlo-
vy Vary)

d) výběrový seminář: 5. – 8. 11. 1996 (hotel Zadov – Šumava)
Zájemci, kteří se přihlásili v určeném termínu, budou pozváni včas nejméně

3 týdny předem. Účastníci, kteří se přihlásili později, budou zařazeni podle do-
šlého časového pořadí, pokud bude volná kapacita.

4) Možnost ubytování v budově ČAK

Od září t. r. jsou v nově vybudované nádvorní budově ČAK k dispozici tři gar-
soniéry s příslušenstvím (koupelna, WC) pod uzavřením. Cena za ubytování činí
za jednu osobu a noc 200 Kč, DPH 44 Kč, celkem 244 Kč. Zajištění ubytování je
možné po předchozí telefonické domluvě se sekretariátem ČAK (pí D. Redlicho-
vá, pí E. Pinkavová) na č. tel. (02) 2491 3606.

Sdělení komory


