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

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.

8) § 116 občanského zákoníku.
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§ 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.

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.

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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§ 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,
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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)

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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§ 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.
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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.
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(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.
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(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.
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§ 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.

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.
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(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-

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,
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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.
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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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Advokátní tarif

§ 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.
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(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:
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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

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

§ 15 a*)

Mimosmluvní odměna za úkony právních služeb, které advokát jako ustano-
vený obhájce v trestním řízení poskytl po 1. říjnu 1997, se snižuje o 10 %.

§ 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.

*) Ustanovení § 15a zavedla novela tarifu – vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR
z 25. 9. 1997 č. 235/1997 Sb., s účinností od 1. října 1997.
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PRAVIDLA PROFESIONÁLNÍ ETIKY 
A PRAVIDLA SOUTĚŽE ADVOKÁTŮ 

ČESKÉ REPUBLIKY

Podle ustanovení § 17 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii přijalo představen-
stvo České advokátní komory dne 31. 10. 1996 svým usnesením stavovský před-
pis tohoto znění:

ČÁST PRVÁ

PŮSOBNOST PRAVIDEL PROFESIONÁLNÍ ETIKY 
A PRAVIDEL SOUTĚŽE ADVOKÁTŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

(dále jen „PRAVIDLA“)

Čl. 1
Osobní působnost

1) Pravidly jsou vázáni všichni advokáti zapsaní v seznamu advokátů (dále jen
advokáti) vedeném Českou advokátní komorou (dále jen Komora).

2) Pro advokátní koncipienty zapsané v seznamu advokátních koncipientů
vedeném Komorou platí přiměřeně ta ustanovení pravidel, která se jich mohou
týkat.

3) Přiměřeně platí Pravidla i pro veřejnou obchodní společnost advokátů.

Čl. 2
Věcná působnost

1) Právní řád, jímž se řídí právní vztahy advokáta ke klientovi anebo k třetím
osobám v souvislosti s výkonem advokacie, je pro působnost těchto pravidel ne-
rozhodný.

2) Pro mezinárodní činnost advokáta v rámci Evropských společenství platí ta-
to Pravidla subsidiárně ke Kodexu chování advokátů Evropských společenství,
přijatému na plenárním zasedání CCBE ve Štrasburku dne 28. 10. 1988.
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Čl. 3
Kolizní ustanovení

1) Pokud advokát poskytuje právní služby na území jiného státu, v němž k to-
mu má oprávnění, dodržuje pravidla chování advokáta platná v takovém státu.

2) Soutěží-li advokát na cizích trzích právních služeb, dodržuje soutěžní pra-
vidla pro advokáty platná na území, v němž má jeho jednání zamýšlené soutěž-
ní účinky.

ČÁST DRUHÁ

PRAVIDLA PROFESIONÁLNÍ ETIKY

Oddíl prvý

Všeobecná pravidla

Čl. 4
Důstojnost a vážnost stavu

1) Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním při-
spívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu.

2) Advokát je povinen plnit převzaté závazky. Závazek nebo ručení za cizí zá-
vazek smí převzít jen tehdy, je-li si jist jeho splněním.

3) Projevy advokáta v souvislosti s výkonem advokacie jsou věcné, střízlivé
a nikoliv vědomě nepravdivé.

4) Jakékoliv obstarávání cizích záležitostí advokátem soustavně a za úplatu
se pro účely Pravidel považuje za výkon advokacie.

Čl. 5
Jiné podnikání

1) Aktivní účast advokáta na podnikání, jehož předmět zahrnuje činnosti, spa-
dající pod pojem poskytování právních služeb, nesmí být v rozporu s těmito Pra-
vidly. To neplatí pro účast ve veřejné obchodní společnosti podle § 15 zákona
o advokacii a pro podnikání na území jiného státu.

2) S podnikatelem, který není advokátem a jehož předmět činnosti zahrnuje
i obstarávání cizích záležitostí nebo zprostředkování, spolupracuje advokát pou-
ze na základě příkazu uděleného přímo klientem.
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Oddíl druhý

Povinnosti advokáta ke klientovi

Čl. 6
Základní pravidla

1) Oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta
i před jeho ohledem na jiné advokáty.

2) Ve věcech, v nichž byl soudem ustanoven nebo Komorou určen, postupu-
je advokát se stejnou svědomitostí a péčí jako ve věcech ostatních klientů.

3) Pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem není
advokát oprávněn bez jeho souhlasu ověřovat. Má-li o jejich pravdivosti a nebo
úplnosti důvodnou pochybnost, poučí klienta o možných právních důsledcích
použití takové informace; možnost odstoupit od smlouvy o poskytování právních
služeb tím není dotčena.

4) Advokát nesmí použít na újmu klienta ani ve svůj vlastní prospěch nebo ve
prospěch třetích osob informací, které od klienta nebo o klientovi získal v sou-
vislosti s poskytováním právní služby.

Čl. 7
Převzetí právních služeb

1) Poskytuje-li advokát ve smluvní věci právní služby pouze jedné ze smluv-
ních stran, je oprávněn této straně poskytovat právní služby i v případném sporu
z této smlouvy, pokud smluvní strany již při přípravě smlouvy věděly, že advokát
poskytuje právní službu pouze jedné z nich a měly příležitost obstarat si vlastní-
ho kvalifikovaného právního zástupce.

2) Poskytnout právní službu více osobám, jejichž zájmy nejsou v rozporu, v té-
že věci může advokát jen se souhlasem všech těchto osob, ledaže byl takto sou-
dem ustanoven nebo Komorou určen.

3) Advokát odmítne poskytnout právní službu v téže věci více osobám také tehdy,
jestliže zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech.

Čl. 8
Odmítnutí právních služeb a odstoupení od smlouvy

1) V případech, kdy je advokát povinen nebo oprávněn právní služby odmít-
nout a hodlá tak učinit, provede vždy přiměřená opatření k odvrácení závažné
újmy, která žadateli o právní službu bezprostředně hrozí.
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2) Advokát odmítne právní službu i v případě, kdy by jejím poskytnutím byly
ohroženy zájmy osoby, které právní služby již poskytuje, a to např. i v důsledku
pracovního přetížení advokáta.

3) Ve věci, v níž nemá dostatek zkušeností nebo speciálních znalostí, odmít-
ne advokát poskytnutí právní služby, ledaže žadatel po vysvětlení souhlasí, aby
právní služba byla poskytnuta; v takovém případě advokát zpravidla postupuje
ve spolupráci s jiným advokátem nebo s jiným odborníkem. To se nevztahuje na
věci, v nichž byl advokát ustanoven soudem nebo určen Komorou.

4) Advokát odmítne poskytnutí právní služby i tehdy, brání-li mu v jejím řád-
ném poskytnutí jeho zdravotní či psychický stav.

5) Vykonávají-li advokáti advokacii ve sdružení nebo ve veřejné obchodní spo-
lečnosti advokátů, žádný z nich nepřevezme vědomě zastoupení klienta, jestliže
by kterýkoli z advokátů musel právní službu takovému klientovi odmítnout, pokud
by advokacii vykonával samostatně.

Čl. 9
Povinnosti v průběhu poskytování právní služby

1) Advokát je povinen klienta řádně informovat jak vyřizování jeho věci postu-
puje a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších
příkazů.

2 Peníze a jiné hodnoty, které advokát převzal ke stanovenému účelu, je povinen
opatrovat s péčí řádného hospodáře; nesmí je použít jinak než ke stanovenému úče-
lu. Případné přírůstky hodnot je povinen vydat složiteli, nebylo-li dohodnuto jinak.

3) Zvětší-li se v průběhu poskytování právní služby podstatně rozsah možné
odpovědnosti advokáta za škodu, je povinen rozsah svého pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu přiměřeně rozšířit, případně od smlouvy s klientem, je-
hož se to týká, odstoupit.

4) Při ukončení poskytování právní služby je advokát povinen klientovi nebo
jeho zástupci na jeho žádost vydat bez zbytečného odkladu všechny pro věc vý-
znamné písemnosti, které mu klient svěřil nebo které z projednávání věci vznik-
ly; splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením požadované od-
měny nebo výloh.

Čl. 10
Odměna advokáta

1) Při sjednávání smluvní odměny je advokát povinen klientovi poskytnout
pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost i úpl-
né vysvětlení o výši mimosmluvní odměny v dané věci.



38

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů ČR

2) Smluvní odměna musí být přiměřená. Nesmí být ve zřejmém nepoměru
k hodnotě a složitosti věci.

3) Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlédne zejména i k po-
měru vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta, k rozsahu infor-
mací klienta o poměrech na trhu právních služeb, ke speciálním znalostem, zku-
šenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k povaze a době trvání vztahů me-
zi advokátem a klientem při poskytování právních služeb, k časovým požadav-
kům klienta na vyřízení věci, k obtížnosti a novosti skutkových i právních problé-
mů spojených s věcí a k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta
bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí.

4) O svých výkonech pro klienta vede advokát přiměřené záznamy, jejichž ob-
sah na požádání klientovi poskytne s úplným vysvětlením.

5) Advokát smí sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě vě-
ci, je-li výše odměny přiměřená podle ustanovení odst. 2 a odst. 3.

6) Advokát nesmí sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na výsledku
věci, ledaže jsou pro to důvody zvláštního zřetele hodné, zejména důvody ma-
jetkové nebo sociální, a odměna je přiměřená podle odst. 2 a odst. 3.

7) Advokát nesmí uzavřít s klientem smlouvu, jíž by se klient zavázal k plnění
advokátovi za podmínek pro sebe nevýhodných, ledaže měl klient přiměřenou
možnost poradit se o smlouvě s jiným nezávislým advokátem a smlouva byla
uzavřena písemně.

8) Při posuzování přiměřenosti zálohy se přihlíží vedle střízlivého odhadu cel-
kové odměny též k očekávaným hotovým výdajům.

Oddíl třetí

Povinnosti k advokátnímu stavu

Čl. 11
Povinnosti kolegiální

1) Advokát nesmí jiného advokáta osočovat a nesmí proti němu zahájit práv-
ní spor bez závažného důvodu. Je-li osoba, se kterou poskytovaná právní služ-
ba souvisí, zastoupena advokátem, nesmí s ní advokát jednat přímo bez před-
chozího souhlasu advokáta, který ji zastupuje, ani odmítnout s tímto advokátem
jednat. 

2) Poskytování právních služeb pro klienta, kterému v téže věci poskytuje
právní služby již jiný advokát, nesmí advokát bez souhlasu již pověřeného advo-
káta převzít; chybí-li takový souhlas, smí být poskytnutí právních služeb převza-
to teprve po řádném ukončení vztahu k již pověřenému advokátovi.
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3) Advokát se nesmí podílet na činnosti osob, které poskytují právní služby,
ačkoliv k tomu nejsou oprávněny, ani takovou činnost podporovat. Ve zvlášť zá-
važných případech oznámí osobu, provádějící takovou činnost, Komoře.

Čl. 12
Povinnosti při společném výkonu advokacie

a trvalé spolupráci advokátů 

1) Smlouvy o sdružení a o zřízení veřejné obchodní společnosti mezi advoká-
ty nesmějí obsahovat žádná ustanovení, jež by omezovala povinnosti advokáta
vyplývající ze složeného slibu a ze stavovských předpisů nebo jeho nezávislost
při poskytování právních služeb.

2) Advokáti poskytující právní služby společně ve sdružení nebo ve veřejné
obchodní společnosti se vzájemně přiměřeně informují o právních službách, kte-
ré poskytují, a to v rozsahu nutném k vyloučení konfliktů zájmů.

3) Advokát poskytující právní služby ve sdružení nebo ve veřejné obchodní
společnosti nesmí použít na újmu jiného účastníka sdružení nebo společníka ne-
bo ve svůj vlastní prospěch a nebo ve prospěch třetích osob zvláštních informa-
cí, které získal v souvislosti s takovým poskytováním právních služeb. Tato po-
vinnost trvá i po zániku členství advokáta ve sdružení nebo ve veřejné obchodní
společnosti.

4) Předchozí ustanovení se použijí i pro smlouvy o trvalé substituční spolu-
práci mezi advokáty.

Čl. 13
Substituce při poskytování právních služeb

1) Není-li ujednáno jinak, náleží substitutovi mimosmluvní odměna ve výši
podle advokátního tarifu. Substituent odpovídá za její výplatu.

2) Odmítá-li dožádaný advokát substituci převzít, sdělí to substituentovi bez
zbytečného odkladu; i v takovém případě je však povinen provést opatření, kte-
rá nesnesou odkladu a jsou nezbytná k odvrácení nepříznivých následků pro
substituenta anebo jeho klienta.

3) Žádost o provedení substituce i zpráva o jejím provedení musí odpovídat
péči řádného odborníka a okolnostem případu.
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Čl. 14
Obecné povinnosti k advokátnímu stavu 

1) Převezme-li advokát zastoupení klienta ve sporu proti jinému advokátovi
nebo proti veřejné obchodní společnosti advokátů, je povinen o tom a o výsled-
ku sporu bez zbytečného odkladu informovat Komoru.

2) Byla-li nařízena domovní prohlídka v kanceláři nebo v bytě advokáta, je advo-
kát povinen upozornit příslušný orgán na svou zákonnou povinnost mlčenlivosti
a s tím spojenou omezenou ediční povinnost a žádat, aby k tomuto úkonu byl při-
brán jako nezúčastněná osoba zástupce Komory nebo alespoň jiný advokát.

3) Advokát je povinen řádně a včas poučit všechny osoby, které se podílejí na
jeho činnosti spojené s poskytováním právních služeb, o rozsahu jejich zákonné
povinnosti zachovávat mlčenlivost, a to i v souvislosti se svědeckou povinností
takových osob.

Čl. 15
Povinnosti k advokátním koncipientům

1) Advokát je povinen umožnit advokátnímu koncipientovi, který je k němu
v pracovním poměru, účelnou právní praxi, pečlivě ho vést a dohlížet na něj tak,
aby získal znalosti a zkušenosti potřebné ke složení advokátní zkoušky a k vý-
konu advokacie a aby si osvojil a dodržoval pravidla profesionální etiky.

2) Je-li koncipient v pracovním poměru k veřejné obchodní společnosti advo-
kátů určí společnost advokáta k plnění povinností podle odst. 1 a oznámí to Ko-
moře bez zbytečného odkladu.

3) Koncipient smí být v pracovním poměru jen k jedinému advokátovi. Jiný
pracovní poměr mu advokát povolí navázat jen ze závažného důvodu a výjimeč-
ně, nenaruší-li to řádnou přípravu na výkon povolání advokáta.

4) Advokátní koncipient nesmí poskytovat právní služby na vlastní účet a ad-
vokát mu to nesmí umožnit.

5) Advokát je povinen vydat koncipientovi potvrzení o délce jeho koncipient-
ské praxe.

6) V potvrzení je advokát povinen též zhodnotit výkon koncipientské praxe
s ohledem na dosažení jejího účelu podle odst. 1. Přihlédne přitom zejména k to-
mu, zda koncipientská praxe nebyla nepříznivě ovlivněna současným výkonem
jiné činnosti na straně koncipienta nebo zda se koncipient výkonu své praxe
v dostatečném rozsahu nevěnoval.

7) Advokát je povinen poskytovat koncipientovi přiměřenou mzdu, nesmí však
učinit taková opatření, podle nichž by byl koncipient fakticky jeho společníkem při
výkonu advokacie nebo která by činila advokáta od koncipienta finančně závislým.
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8) Koncipient nepoužije k újmě advokáta, u něhož pracuje, nebo ve svůj vlast-
ní prospěch anebo ve prospěch třetích osob, zvláštních informací, které získal
v souvislosti se svým pracovním poměrem k advokátovi. Tato jeho povinnost tr-
vá i po zániku pracovního poměru koncipienta k advokátovi.

Čl. 16
Povinnosti při vedení advokátní kanceláře

1) Advokát je povinen vykonávat advokacii především ve svém sídle. Pokud
založí pobočku své kanceláře v téže nebo jiné obci anebo pravidelně poskytuje
právní služby pro veřejnost v předem určené době mimo své sídlo, je povinen
o tom bez zbytečného odkladu vyrozumět Komoru.

2) Advokát vede svou kancelář tak, aby nebyla snižována důstojnost advo-
kátního stavu. Provádění kancelářských úkonů svěřuje pouze osobám náležitě
kvalifikovaným, odpovědným a bezúhonným a soustavně na jejich činnost dohlí-
ží. Ustanovení čl. 15 odst. 4 a odst. 7 o advokátních koncipientech platí obdobně
i pro tyto osoby.

3) Ve svém sídle nebo v jiném místě uvedeném v odst. 1 musí být advokát
zpravidla osobně přítomen v pravidelné době, kterou předem stanoví; pro případ,
že by mu v osobní přítomnosti bránily vážné důvody, musí umožnit zanechání
vzkazu. 

4) O svých výkonech a o výkonech své kanceláře vede advokát evidenci
v rozsahu a způsobem vyplývajícím z právních předpisů a ze zvláštních poža-
davků kladených na řádný výkon advokacie.

Oddíl čtvrtý

Jiné povinnosti advokáta

Čl. 17
Povinnosti advokátů v řízení před soudy a jinými orgány

1) Vůči soudům, rozhodčím orgánům, orgánům veřejné správy a jiným orgá-
nům, které rozhodují v právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich
úkoly, je advokát povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost.

2) Advokát nesmí v řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že
jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz klienta.

3) Advokát je povinen v řízení jednat poctivě, respektovat zákonná práva
ostatních účastníků řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným
na řízení tak, aby nebyla snižována jejich důstojnost ani důstojnost advokátního
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stavu. V takových věcech nesmí za nepřítomnosti, popřípadě bez vědomí advo-
káta druhé strany nebo této strany, není-li advokátem zastoupena, jednat s oso-
bami, které plní úkoly soudů nebo jiných orgánů, a předávat jim písemnosti, le-
daže takový postup procesní předpisy dovolují.

4) Jsou-li pro jednání před soudem nebo jiným orgánem stanovena nebo ob-
vyklá zvláštní pravidla chování, např. pokud jde o oslovování, úřední oděv, udě-
lování slova, vykazování místa apod., je advokát povinen tato pravidla dodržo-
vat.

Čl. 18
Veřejně prospěšná činnost

1) Byl-li advokát k tomu vyzván, je povinen podílet se v přiměřeném rozsahu
na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod,
a to i bez nároku na odměnu, ledaže mu v tom brání vážné důvody.

2) Za stejných podmínek je advokát povinen podílet se na výzvu Komory na
projektech, jejichž cílem je uskutečňování principů demokratického právního stá-
tu nebo zdokonalení právního řádu České republiky.

ČÁST TŘETÍ

PRAVIDLA SOUTĚŽE ADVOKÁTŮ

Oddíl prvý

Základní pravidla

Čl. 19
Všeobecná ustanovení

1) V zájmu klientů i soutěžitelů postupuje advokát v soutěži s ostatními ad-
vokáty poctivě. K soutěžním účelům zejména nepoužívá údaje vědomě ne-
pravdivé, klamavé nebo snižující jiného advokáta. Pro účely tohoto ustanovení
je klamavým údajem každý údaj, který může vzbudit neoprávněné očekávání
o výsledcích, jichž je advokát schopen dosáhnout, nebo pochybnost o tom, že
výsledku bude dosaženo prostředky v souladu se zákony a stavovskými před-
pisy.

2) Označení „advokát“ může advokát používat i mimo výkon advokacie.
3) Při soutěži dodržuje advokát obecně závazné soutěžní předpisy.
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Oddíl druhý

Obchodní jméno advokáta

Čl. 20
Povinné údaje

1) Obchodní jméno advokáta sestává z jeho jména a příjmení a z označení
„advokát“.

2) Obchodní jméno sdružení advokátů nebo veřejné obchodní společnosti ad-
vokátů sestává z příjmení alespoň jednoho ze společníků, jakož i podle okolnos-
tí z označení např. „advokáti“, „advokátní kancelář“, „sdružení advokátů“, „a spo-
lečníci“, „a spol.“ nebo „veřejná obchodní společnost advokátů“.

Čl. 21
Dovolené údaje

1) Obchodní jméno může obsahovat i akademické tituly advokáta, označení
jeho vědecké hodnosti a titul vysokoškolského profesora nebo docenta, jakož
i informaci o nástupnictví, pokud jsou dodrženy podmínky právních předpisů.

2) Jména a příjmení společníků, kteří zemřeli nebo přestali vykonávat advo-
kacii z jiných důvodů, lze v obchodním jménu zachovat, pokud jsou dodrženy
podmínky právních předpisů.

3) Je-li advokát oprávněn poskytovat právní služby i na území jiného státu, mů-
že jeho obchodní jméno sestávat z údajů, pod nimiž v takovém státu poskytuje
právní služby sám nebo na základě smlouvy o sdružení nebo o zřízení právnické
osoby pro poskytování právních služeb. Ustanovení čl. 20 tím nejsou dotčena.

4) Označení a údaje, které nejsou podle čl. 20 a 21 odst. 1 až 3 dovoleny, nesmí
obchodní jméno advokáta obsahovat, nestanoví-li kogentní právní předpisy jinak.

Čl. 22
Doplňující údaje

V souvislosti se svým obchodním jménem může advokát, sdružení advokátů
a veřejná obchodní společnost advokátů zveřejňovat i doplňující údaje o tom, že
advokát je soudním znalcem nebo tlumočníkem, údaje o preferovaných právních
oblastech, v nichž působí, údaj o tom, že je oprávněn vykonávat advokacii i na
jiném území, údaje o trvalé spolupráci s tuzemskými i zahraničními advokáty,
údaje o svém sídle a pobočkách a v případech zvláštního zřetele hodných i své
rodné jméno anebo pseudonym.
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Čl. 23
Jazyk obchodního jména

Obchodní jméno včetně doplňujících údajů podle čl. 22 lze uvádět vedle českého
jazyka i v těch jazycích, v nichž je advokát schopen poskytovat právní služby.

Čl. 24
Užívání obchodního jména

V souvislosti s výkonem advokacie používá advokát na všech svých písem-
nostech výlučně jen zvolené obchodní jméno a případně i doplňující údaje podle
čl. 22.

Oddíl třetí

Informace o podnikání advokáta

Čl. 25
Publicita

1) V periodickém tisku, neperiodických publikacích, rozhlasu, televizi a v au-
diovizuálních prostředcích smí advokát v přiměřeném rozsahu informovat veřej-
nost o svém podnikání jen v souvislosti s tím, že údaje o jeho podnikání byly za-
psány v seznamu advokátů, a to nejdéle po dobu 60 dnů od tohoto zápisu. Ta-
ková informace smí obsahovat jen obchodní jméno advokáta a doplňující údaje
podle čl. 22.

2) Ve sdělovacích prostředcích specializovaně informativní povahy, jako
jsou profesionální, telefonní, místní a podobné seznamy, smí advokát informo-
vat veřejnost uvedením svého obchodního jména a doplňujících údajů podle
čl. 22.

3) Jinými informačními prostředky, ať už tiskovinami nebo záznamy uložený-
mi na jiných nosičích informací, může advokát informovat o svém podnikání, ce-
nách a dosavadních výkonech pouze své dřívější i současné klienty a toho, kdo
o to požádá.

Čl. 26
Reklama

1) Na reklamních plochách, poutačích a podobných prostředcích publicity jsou
informace o podnikání advokáta zakázány.
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2) Upomínkové a dárkové předměty advokáta smějí být opatřeny jeho ob-
chodním jménem pouze tehdy, jsou-li určeny výhradně pro jeho klienty a svou
povahou nesnižují vážnost advokáta a důstojnost advokátního stavu.

Čl. 27
Odborné publikace

V literárním nebo vědeckém díle z oboru práva, jehož je advokát autorem ne-
bo spoluautorem, smí být k jeho jménu, příjmení a titulům připojeno označení
„advokát“ s údajem o obci, která je místem jeho podnikání a o obchodním jmé-
nu, pod nímž podniká.

Čl. 28
Informace poskytované jinými osobami

Advokát nesmí dát nikomu souhlas, aby informoval o jeho podnikání nad rá-
mec dovolený těmito Pravidly.

Oddíl čtvrtý

Informace o sídle advokáta

Čl. 29
Informační tabulky

1) Na domě, v němž má sídlo, musí advokát umístit údaje o svém obchodním
jménu, a to na tabulce přiměřené velikosti.

2) Stejně smí advokát označit místo, kde má pobočku své kanceláře nebo kde
pravidelně poskytuje právní služby.

3) Je-li to nutné pro snazší orientaci, smí advokát v domě a jeho nejbližším
okolí umístit další obdobné tabulky.

Oddíl pátý

Nábor klientů

Čl. 30
Svobodná volba advokáta

Advokát je povinen se při náboru klientů zdržet každého jednání, kterým by se
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osobám požadujícím poskytnutí právní služby ztěžovala nebo znemožňovala
svobodná volba advokáta.

Čl. 31
Nabídka právních služeb

1) Advokát nesmí nabízet poskytnutí právní služby osobě, která ji na něm sa-
ma nepožaduje, ledaže jde o osobu, s níž se soukromě nebo při výkonu advo-
kacie stýká. Výjimečně tak smí učinit, je-li zřejmé, že neprodlené poskytnutí práv-
ní služby je v zájmu takové osoby nezbytné. 

2) Při nabízení svých právních služeb se advokát musí zdržet jakéhokoliv na-
léhání, zvlášť je-li z okolností nebo projevu osoby, které je služba nabízena, zřej-
mé, že o ni nemá zájem.

Čl. 32
Použití jiných osob

1) Za doporučení nebo zprostředkování právní služby nesmí advokát poskyt-
nout ani přijmout úplatu nebo jinou výhodu.

2) K náboru klientů nesmí advokát použít jiných osob, a to ani vlastních klien-
tů. Za takové nepřípustné použití jiných osob se považuje též, předá-li jim advo-
kát své informační prostředky nebo plné moci s určením, aby jich při získávání
klientů pro advokáta použily. 

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 33
Informační povinnost Komory

1) Představenstvo Komory sdělí advokátovi na jeho žádost závazné písemné
stanovisko k souladu advokátem zamýšleného jednání s těmito Pravidly. Jedná-
ní advokáta, které je v souladu s takovým stanoviskem, nemůže být posouzeno
jako kárné provinění. 

2) Na žádost soudů, jiných státních orgánů a zahraničních advokátních komor
nebo jim odpovídajících jiných organizací advokátů sdělí stanovisko k obsahu,
k použití nebo k výkladu těchto Pravidel představenstvo Komory.
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Čl. 34
Platnost a účinnost Pravidel

Tato Pravidla jsou platná dnem jejich přijetí představenstvem Komory. Účin-
nosti nabývají 30. dnem po uveřejnění ve věstníku Komory kromě článků 5 a 20
až 24, které nabudou účinnosti 6 měsíců po uveřejnění ve věstníku Komory. 

Čl. 35
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se čl. 5 odst. 1 a čl. 7 stavovského předpisu 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.

JUDr. Luboš Tichý v. r. 
předseda České advokátní komory
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