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Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

v roce 2000 vydala redakce Bulletinu advokacie pod č. 2 zvláštní číslo, které
obsahovalo právní předpisy o advokacii a stavovské předpisy České advokátní
komory platné k 31. 1. 2000. Od té doby uběhly tři roky, máme za sebou
3. sněm České advokátní komory a mnohé novely a změny, včetně jedné z nej-
důležitějších – novely zákona o advokacii provedené zákonem č. 228/2002 Sb.,
zvané implementační.

Představenstvo České advokátní komory rozhodlo v návaznosti na uvedené
okolnosti nově vydat tyto předpisy. Předkládaný sborník se dělí obsahově na ně-
kolik částí. 

První část obsahuje obecně závazné právní předpisy o advokacii uveřejněné
ve Sbírce zákonů, tedy zákon o advokacii, advokátní tarif, vyhlášku o paušálních
sazbách v civilním řízení, advokátní zkušební řád a advokátní kárný řád.

Druhá část nazvaná „Stavovské předpisy České advokátní komory“ obsahuje
úplná a aktualizovaná znění všech usnesení představenstva České advokátní
komory chronologicky řazená. Jde o předpisy přijaté orgány České advokátní
komory (představenstvem a sněmem) a vyhlášené ve Věstníku.

Třetí část je nazvaná „Jiné právní předpisy České advokátní komory“ a obsa-
huje předpisy závazné pro advokáty, avšak nevyhlášené ve Věstníku, v přípa-
dech, kdy zákon o advokacii v § 43 písm. h) vyhlášení ve Věstníku jako pod-
mínku platnosti nepožaduje. Takovými předpisy jsou volební řád a jednací řád
sněmu. 

V části čtvrté uveřejňujeme Etická pravidla CCBE v platném znění, obsahující
zejména důležitou novelizaci z října loňského roku. V intencích těchto pravidel
bude třeba v průběhu letošního roku novelizovat i náš etický kodex, aby vyho-
voval platným pravidlům CCBE.

V závěru najdete praktickou pomůcku – věcný rejstřík, který vám usnadní
rychlou orientaci v textu. Všechny změny a novely přijaté od podzimu 2000 do
28. 2. 2003 jsou v textu zvýrazněny tučně.

Věříme, že toto zvláštní číslo se stane Vaším praktickým pomocníkem stejně
jako jeho starší verze.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík
předseda České advokátní komory
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1. PRÁVNÍ PŘEDPISY O ADVOKACII

1.1 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona 
č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. zákona č. 6/2002 Sb.
a zákona č. 228/2002 Sb. 8

1.2 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., 
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 
právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky 
č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb. a vyhlášky 
č. 68/2003 Sb. 60

1.3 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou 
se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování 
účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování 
o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou 
se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. 67

1.4 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se 
vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky 
(advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb. 73

1.5 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., 
kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví 
kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky 
č. 246/1999 Sb. 80

2. STAVOVSKÉ PŘEDPISY ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

2.1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 
Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla 
soutěže advokátů České republiky, ve znění usnesení sněmu 
č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České
advokátní komory (etický kodex) 94

2.2 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/1997 
Věstníku, o uznávání jiné právní praxe jako praxe advokátního 
koncipienta v některých případech 105
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2.3 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 
Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším 
vzdělávání advokátů 107

2.4 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998, 
kterým se upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád) 114

2.5 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 
Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního 
oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců 
advokáta, ve znění redakčního sdělení o opravě tiskových chyb, 
které bylo oznámeno v částce 1/1999 Věstníku 122

2.6 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1999 
Věstníku, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku 
a uznávací zkoušku 127

2.7 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1999 
Věstníku, kterým se stanoví jednorázová částka náhrady nákladů 
kárného řízení 128

2.8 Usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje 
organizační řád České advokátní komory ve znění redakčního 
sdělení o opravě tiskových chyb, které bylo oznámeno v částce 
1/2000 a 2/2002 Věstníku a ve znění usnesení č. 2 sněmu 
České advokátní komory ze dne 29. 10. 2002 129

2.9 Usnesení sněmu č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše
a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory 
včetně novely č. 5/2002 154

2.10 Usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku o sociálním fondu České
advokátní komory ve znění usnesení č. 3 sněmu České advokátní 
komory ze dne 29. 10. 2002 156

2.11 Usnesení sněmu č. 6/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše
a splatnost odvodu advokátů do sociálního fondu České 
advokátní komory včetně novely č. 4/2002 165

2.12 Usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje 
výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí 
v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování 
náhrady hotových výdajů 167
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2.13 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 8/1999 
Věstníku, kterým se stanoví poplatek za vydání osvědčení 
o zápisu do seznamu advokátů 170

2.14 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 
Věstníku, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci 
advokáta vedené při poskytování právních služeb 171

2.15 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 10/1999 
Věstníku, o prokazování oprávnění k výkonu advokacie
a o průkazu advokáta a průkazu advokátního koncipienta 172

2.16 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 
Věstníku, kterým se stanoví pravidla vydávání Věstníku České 
advokátní komory 174

2.17 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2001 
Věstníku, kterým se upravují podrobnosti o placení ročního 
příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do 
sociálního fondu České advokátní komory 177

3. JINÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

3.1. Jednací řád sněmu ČAK 182

3.2. Volební řád sněmu ČAK 188

4. ETICKÁ PRAVIDLA CCBE 194

5. VĚCNÝ REJSTŘÍK 206
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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 slu-
žeb advokáty (dále jen „výkon advoka-
cie“).

(2) Poskytováním právních služeb se
rozumí zastupování v řízení před soudy
a jinými orgány, obhajoba v trestních vě-
cech, udělování právních porad, sepiso-
vání listin, zpracování právních rozborů
a další formy právní pomoci, jsou-li vyko-
návány 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 do-
tčeno oprávnění

a) notářů, soudních exekutorů, pa-
tentových zástupců a daňových
poradců1), popřípadě dalších osob,
jimž zvláštní zákon svěřuje posky-
tovat právní služby,

b) zaměstnance právnické nebo fyzic-
ké osoby, popřípadě člena družstva,
poskytovat právní služby osobě,
k níž je v pracovním nebo jiném ob-
dobném poměru, pokud je poskyto-
vání právních služeb součástí povin-
ností vyplývajících z tohoto poměru.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 2
(1) Právní služby na území České

republiky jsou oprávněni poskytovat za

*) Implementační novela z. č. 228/2002 Sb. nabývá účinnosti částečně 4. 6. 2002 (22 bo-
dů) a 1. 1. 2003 (1 bod). Velká část ustanovení (28 bodů) ovšem nabude účinnosti až
dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost (tyto
změny jsou vytištěny kurzívou).

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.

1.1 
Zákon č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, 

o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,
zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 228/2002 Sb.*)
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podmínek stanovených tímto zákonem
a způsobem v něm uvedeným

a) advokáti,
b) fyzické osoby, které jsou státními

příslušníky některého z členských
států Evropské unie nebo člen-
ských států Dohody o evropském
hospodářském prostoru a které
v tomto státě získaly oprávnění
poskytovat právní služby (dále jen
„domovský stát“) pod profesním
označením svého domovského
státu oznámeným ve sdělení Mi-
nisterstva spravedlnosti vyhláše-
ném ve Sbírce zákonů (dále jen
„evropský advokát“).

(2) Ustanovením odstavce 1 není
dotčeno oprávnění

a) notářů, soudních exekutorů, pa-
tentových zástupců a daňových
poradců1), popřípadě dalších
osob, jimž zvláštní zákon svěřuje
poskytovat právní služby,

b) zaměstnance právnické nebo fy-
zické osoby, popřípadě člena
družstva, poskytovat právní služ-
by osobě, k níž je v pracovním
nebo jiném obdobném poměru,
pokud je poskytování právních
služeb součástí povinností vyplý-
vajících z tohoto poměru.

§ 3
(1) Advokát je při poskytování právních

služeb nezávislý; je vázán právními před-
pisy a v jejich mezích příkazy klienta.

(2) Advokáti poskytují právní služby ve
všech věcech.

(3) Ustanovením odstavce 2 není do-
tčeno omezení rozsahu oprávnění advo-
kátů poskytovat právní služby stanovené
tímto zákonem (§ 5 odst. 3).

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

V § 3 odst. 3 se slova „(§ 5 odst. 3)“
nahrazují slovy „(§ 5a odst. 2)“.

ČÁST DRUHÁ
ADVOKÁT

Hlava první
Předpoklady pro výkon advokacie

§ 4
Advokátem je ten, kdo je zapsán v se-

znamu advokátů vedeném Českou ad-
vokátní komorou (dále jen „Komora“).

§ 5
(1) Komora zapíše na základě písem-

né žádosti do seznamu advokátů každého,

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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a) kdo má plnou způsobilost k práv-
ním úkonům,

b) kdo získal vysokoškolské vzdělání
v rámci magisterského studijního
programu v oblasti práva studiem
na vysoké škole v České repub-
lice1a) nebo získal vzdělání v ob-
lasti práva na vysoké škole v za-
hraničí, pokud tak stanoví
mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, anebo
je toto vzdělání uznáno podle
zvláštních právních předpisů,

c) kdo vykonával po dobu alespoň tří
let právní praxi jako advokátní kon-
cipient,

d) kdo je bezúhonný,
e) komu nebylo uloženo kárné opa-

tření vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátů nebo na něhož se hledí, jako
by mu toto kárné opatření nebylo
uloženo,

f) kdo nebyl vyškrtnut ze seznamu
advokátů podle § 7b odst. 1 písm.
e) nebo f), nebo uplynula-li od vy-
škrtnutí doba pěti let,

g) kdo není v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, s výjimkou
pracovního poměru vysokoškol-
ského učitele, ani nevykonává ji-
nou činnost neslučitelnou s výko-
nem advokacie,

h) kdo složil advokátní zkoušku, a

i) kdo po splnění podmínek uvede-
ných pod písmeny a) až h) složil do
rukou předsedy Komory tento slib:
„Slibuji, že budu dodržovat povin-
nost mlčenlivosti a dbát důstojnosti
advokátního stavu.“

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

a) prokáže, že je oprávněn poskyto-
vat právní služby způsobem uvede-
ným v § 3 v jiném státě za podmí-
nek slučitelných s tímto zákonem,
a

b) složí uznávací zkoušku (§ 54
odst. 2).

(3) Advokát, který byl zapsán do sez-
namu advokátů podle odstavce 2, je
oprávněn poskytovat právní služby pou-
ze v oblasti práva státu, v němž získal
oprávnění k poskytování právních slu-
žeb, a v oblasti práva mezinárodního.

(4) Komora po uhrazení poplatku ve
výši stanovené Komorou a nepřevyšující
částku 5 000 Kč vydá advokátovi osvěd-
čení o zápisu do seznamu advokátů;
v osvědčení Komora vyznačí omezení
rozsahu poskytování právních služeb
podle odstavce 3.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

1a) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách).
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V § 5 se odstavce 2 až 4 zrušují
a zároveň se zrušuje označení odstav-
ce 1.

Za § 5 se vkládají nové § 5a až
§ 5g, které znějí:

§ 5a
(1) Komora zapíše na základě pí-

semné žádosti po složení slibu do sez-
namu advokátů každého, kdo splňuje
podmínky uvedené v § 5 písm. a) a d)
až g) a

a) prokáže, že je oprávněn poskyto-
vat právní služby způsobem uve-
deným v § 3 v jiném státě za
podmínek slučitelných s tímto
zákonem, a

b) složí uznávací zkoušku (§ 54
odst. 3).

(2) Advokát, který byl zapsán do sez-
namu advokátů podle odstavce 1, je
oprávněn poskytovat právní služby
pouze v oblasti práva státu, v němž zís-
kal oprávnění k poskytování právních
služeb, a v oblasti práva mezinárodní-
ho.

§ 5b
(1) Komora zapíše na základě pí-

semné žádosti po složení slibu do sez-
namu advokátů evropského advoká-
ta, který splňuje podmínky uvedené
v § 5 písm. a) a d) až g) a který pro-
káže, že

a) poskytoval v České republice
bez podstatnějších přerušení

právní služby jako usazený ev-
ropský advokát (§ 35l odst. 1) po
dobu alespoň tří let,

b) právní služby podle písmena a)
poskytoval v oblasti práva České
republiky.

(2) Prokáže-li žadatel o zápis do sez-
namu advokátů, který nesplňuje pod-
mínku uvedenou v odstavci 1 písm. b),
v pohovoru před tříčlennou komisí
jmenovanou předsedou Komory, že
jeho znalosti o právu České republiky
a stavovských předpisů, jakož i zkuše-
nosti získané v průběhu dosavadního
poskytování právních služeb jsou do-
statečné k výkonu advokacie, může
Komora splnění této podmínky zcela
nebo zčásti prominout.

§ 5c
Komora zapíše na základě písemné

žádosti po složení slibu do seznamu
advokátů státního příslušníka někte-
rého z členských států Evropské unie
nebo členských států Dohody o ev-
ropském hospodářském prostoru,
který splňuje podmínky uvedené v § 5
písm. a) a d) až g) a který

a) prokáže, že splnil podmínky pro-
fesního vzdělání a praxe stano-
vené v tomto státě k získání
oprávnění k poskytování právních
služeb pod profesním označe-
ním podle § 2 odst. 1 písm. b), a

b) složí zkoušku způsobilosti (§ 54
odst. 2).
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§ 5d
Komora vydá advokátovi, který byl

zapsán do seznamu advokátů, po
uhrazení poplatku, který stanoví sta-
vovský předpis nejvýše částkou 5 000
Kč, osvědčení o zápisu do seznamu
advokátů; v osvědčení Komora vyzna-
čí omezení rozsahu poskytování práv-
ních služeb podle § 5a odst. 2.

§ 5e
Zápis do seznamu advokátů zazna-

mená Komora v seznamu advokátů
bez odkladu, nejpozději do jednoho
týdne od vydání osvědčení podle § 5d.

§ 5f
Advokát, který byl zapsán do sezna-

mu advokátů podle § 5a, je oprávněn
požádat o nový zápis do seznamu ad-
vokátů podle § 5 nebo § 5c, pokud
splní podmínky pro zápis do seznamu
advokátů uvedené v těchto ustanove-
ních.

§ 5g
Tomu, kdo prokáže právní zájem, Ko-

mora osvědčí, zda splňuje podmínky
pro zápis do seznamu advokátů podle
§ 5 písm. b), c) a h).

§ 6
(1) Za advokátní zkoušku se pokládá

též justiční zkouška, soudcovská zkouš-
ka, jednotná soudcovská zkouška, jed-
notná soudcovská a advokátní zkouška,

prokurátorská zkouška, závěrečná zkouš-
ka státního zástupce, arbitrážní zkouška
a notářská zkouška a exekutorská
zkouška; Komora může uznat i jinou
odbornou zkoušku v oblasti právní 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, ar-
bitrážního čekatele, právního čekatele
státního zastupitelství, notářského kan-
didáta a notářského koncipienta, exe-
kutora a exekutorského kandidáta
a exekutorského koncipienta, soudce
Ústavního soudu, asistenta Ústavního
soudu nebo Nejvyššího soudu anebo
Nejvyššího správního soudu; Komora
může uznat za právní praxi advokátního
koncipienta i jinou právní praxi.

(3) Jinou odbornou zkoušku v oblasti
právní praxe podle odstavce 1 lze uznat
za advokátní zkoušku pouze v souvislos-
ti se žádostí o zápis do seznamu advo-
kátů; jinou právní praxi podle odstavce 2
lze uznat za právní praxi advokátního
koncipienta pouze v souvislosti se žá-
dostí o vykonání advokátní zkoušky nebo
se žádostí o zápis do seznamu advo-
kátů.

§ 7
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, Ko-

mora umožní do devíti měsíců od doru-
čení písemné žádosti vykonat advokátní
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zkoušku každému, kdo prokáže, že
splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1
písm. a) až d) a uhradil poplatek za
zkoušku ve výši stanovené Komorou
a nepřevyšující částku 5 000 Kč; ve
stejné lhůtě po uhrazení poplatku za
zkoušku umožní Komora vykonat uzná-
vací zkoušku každému, kdo splňuje
podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm.
a) a d) až g) a § 5 odst. 2 písm. a).

(2) Ten, kdo při advokátní zkoušce
nebo uznávací zkoušce neuspěl, může
do jednoho měsíce ode dne jejího ko-
nání písemně požádat Komoru, aby mu
umožnila její opakování. Komora mu
v takovém případě umožní opakování
advokátní zkoušky nebo uznávací zkouš-
ky, nejdříve však po uplynutí šesti mě-
síců ode dne konání zkoušky, při které
žadatel neuspěl; zkoušku lze opakovat
pouze dvakrát.

(3) Ten, kdo při advokátní nebo uzná-
vací zkoušce neuspěl a nepodal ve lhůtě
podle odstavce 2 žádost o její opako-
vání, nebo ten, kdo při zkoušce neuspěl
ani při jejím druhém opakování, může po-
dat novou žádost o vykonání advokátní
nebo uznávací zkoušky až po uplynutí tří
let ode dne konání zkoušky, při které na-
posled neuspěl. Ten, kdo takto žádá
o vykonání advokátní zkoušky, musí dále
prokázat, že v posledních třech letech
před podáním žádosti vykonával alespoň
po dobu dalších dvou let právní praxi ad-
vokátního koncipienta. Jinak platí usta-
novení odstavce 1 obdobně.

(4) Komora umožní do jednoho mě-
síce od doručení písemné žádosti o slože-
ní slibu a zápis do seznamu advokátů slo-
žení slibu každému, kdo prokáže, že
splňuje podmínky uvedené v § 5 odstavce
1 písm. a) až h) nebo v § 5 odst. 2. Komo-
ra zapíše žadatele do seznamu advokátů
ke dni složení slibu nebo k pozdějšímu dni
uvedenému v žádosti, nepřesahuje-li
doba mezi složením slibu a tímto dnem tři
měsíce; jinak Komora žádost zamítne
s tím, že uznání jiné zkoušky nebo uznání
jiné praxe podle § 6 pozbývají platnosti.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 7
(1) Komora umožní do devíti měsíců

od doručení písemné žádosti vykonat
po uhrazení poplatku, který stanoví sta-
vovský předpis nejvýše částkou 5 000
Kč, (dále jen „poplatek za zkoušku“)

a) advokátní zkoušku (§ 54 odst. 1)
každému, kdo prokáže, že splňu-
je podmínky uvedené v § 5 písm.
a) až d),

b) zkoušku způsobilosti (§ 54
odst. 2) státnímu příslušníkovi
některého z členských států Ev-
ropské unie nebo členských stá-
tů Dohody o evropském hospo-
dářském prostoru, který prokáže,
že splňuje podmínky uvedené
v § 5 písm. a) a d) až g) a v § 5c
písm. a),
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c) uznávací zkoušku (§ 54 odst. 3)
každému, kdo prokáže, že splňuje
podmínky uvedené v § 5 písm. a)
a d) až g) a v § 5a odst. 1
písm. a).

(2) Komora vyrozumí uchazeče
o tom, zda splňuje podmínky pro vy-
konání zkoušky podle odstavce 1 nej-
později do čtyř měsíců po doručení
žádosti o vykonání zkoušky.

(3) Ten, kdo při některé ze zkoušek
uvedených v odstavci 1 neuspěl,
může do jednoho měsíce ode dne je-
jího konání požádat písemně Komoru,
aby mu umožnila její opakování. Ko-
mora opakování zkoušky po uhrazení
poplatku za zkoušku umožní, a to tak,
aby se opakovaná zkouška konala nej-
dříve po uplynutí doby šesti měsíců
ode dne konání zkoušky, při které ža-
datel neuspěl. Zkoušku lze opakovat
pouze dvakrát.

(4) Ten, kdo při některé ze zkoušek
uvedených v odstavci 1 neuspěl a ne-
podal ve lhůtě podle odstavce 3 žá-
dost o její opakování, anebo ten, kdo
při některé ze zkoušek uvedených
v odstavci 1 neuspěl ani při jejím dru-
hém opakování, může podat další žá-
dost o vykonání zkoušky nejdříve po
uplynutí doby tří let ode dne konání
zkoušky, při které naposledy neuspěl.
Ten, kdo takto požádá o vykonání ad-
vokátní zkoušky, musí dále prokázat,
že v posledních třech letech před po-
dáním žádosti vykonával alespoň po

dobu dalších dvou let právní praxi ad-
vokátního koncipienta; jinak platí usta-
novení odstavce 1 obdobně.

(5) Komora umožní do jednoho mě-
síce od doručení písemné žádosti
o složení slibu a zápis do seznamu ad-
vokátů složení slibu každému, kdo pro-
káže, že splňuje podmínky uvedené
v § 5 písm. a) až h) nebo v § 5a až § 5c.
Komora zapíše žadatele do seznamu
advokátů ke dni složení slibu nebo
k pozdějšímu dni uvedenému v žá-
dosti, nepřesahuje-li doba mezi slože-
ním slibu a tímto dnem tři měsíce; jinak
Komora žádost zamítne s tím, že
uznání jiné zkoušky nebo uznání jiné
praxe podle § 6 anebo prominutí pod-
mínky pro zápis do seznamu advokátů
podle § 5b odst. 2 pozbývají platnosti.

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

§ 7a
Oprávnění k výkonu advokacie zaniká

vyškrtnutím ze seznamu advokátů:
a) nastane-li některá ze skutečností

uvedených v § 7 b,
b) rozhodne-li o tom Komora v přípa-

dech uvedených v § 8 a § 10.

§ 7b
(1) Ten,
a) kdo zemřel, je vyškrtnut ze sezna-

mu advokátů ke dni úmrtí,
b) kdo byl prohlášen za mrtvého, je

vyškrtnut ze seznamu advokátů ke
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dni právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého,

c) kdo byl zbaven způsobilosti k práv-
ním úkonům, nebo ten, jehož způ-
sobilost k právním úkonům byla
omezena, je vyškrtnut ze seznamu
advokátů ke dni právní moci roz-
hodnutí soudu, kterým byl způso-
bilosti k právním úkonům zbaven
nebo kterým byla jeho způsobilost
k právním úkonům omezena,

d) komu bylo uloženo kárné opatření
vyškrtnutí ze seznamu advokátů,
je vyškrtnut ze seznamu advokátů
ke dni právní moci rozhodnutí
o uložení tohoto kárného opatření,

e) vůči komu byl prohlášen konkurz,
povoleno vyrovnání nebo zamítnut
návrh na prohlášení konkurzu
proto, že jeho majetek neposta-
čuje k úhradě nákladů konkurzu,
je vyškrtnut ze seznamu advokátů
ke dni právní moci rozhodnutí
o prohlášení konkurzu, o povolení
vyrovnání nebo o zamítnutí návrhu
na prohlášení konkurzu,

f) kdo je společníkem právnické oso-
by zřízené k výkonu advokacie
(§ 15), vůči níž byl prohlášen kon-
kurz, povoleno vyrovnání nebo
zamítnut návrh na prohlášení kon-
kurzu proto, že její majetek nepo-
stačuje k úhradě nákladů konkurzu,
je vyškrtnut ze seznamu advokátů
ke dni právní moci rozhodnutí o pro-
hlášení konkurzu, o povolení vyrov-

nání nebo o zamítnutí návrhu na
prohlášení konkurzu,

g) kdo podal Komoře písemnou žá-
dost o vyškrtnutí ze seznamu ad-
vokátů, opatřenou úředně ověře-
ným podpisem, je vyškrtnut ze
seznamu advokátů uplynutím ka-
lendářního měsíce, ve kterém byla
žádost o vyškrtnutí ze seznamu
advokátů Komoře doručena.

(2) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů
podle odstavce 1 zaznamená Komora
v seznamu advokátů bez odkladu, nej-
později však do jednoho měsíce poté,
co se o něm dozvěděla. O záznamu Ko-
mora písemně vyrozumí toho, jehož se
záznam týká, jde-li o důvody vyškrtnutí
uvedené v odstavci 1 písm. d) až g);
v ostatních případech vyrozumí Komora
písemně o záznamu osoby jemu blízké,
jsou-li jí známy.

§ 8
(1) Ze seznamu advokátů vyškrtne

Komora toho,
a) kdo byl zapsán do seznamu ad-

vokátů, ačkoliv nesplňuje některou
z podmínek v tomto zákoně uvede-
ných,

b) kdo byl pravomocně odsouzen
k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody za úmyslný trestný čin spá-
chaný v souvislosti s výkonem advo-
kacie,

c) kdo byl pravomocně odsouzen za
jiný úmyslný trestný čin, než je
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uveden v písmenu b), nebo kdo
byl za trestný čin uvedený v pís-
menu b) odsouzen k jinému trestu
než nepodmíněnému trestu odnětí
svobody, pokud tato trestná čin-
nost ohrožuje důvěru v řádný vý-
kon advokacie,

d) kdo je v prodlení se zaplacením
příspěvku na činnost Komory del-
ším než šest měsíců a příspěvek
nezaplatil ani do jednoho měsíce
poté, co byl k tomu Komorou vy-
zván s poučením o následcích ne-
zaplacení,

e) jehož pozastavení výkonu advoka-
cie podle § 9 odst. 1 trvá po dobu
delší čtyř let. To neplatí, je-li důvo-
dem k pozastavení výkonu advo-
kacie výkon funkce člena vlády
anebo výkon funkce člena orgánů
územní samosprávy, poslance nebo
senátora, popřípadě výkon jiné vo-
lené veřejné funkce.

(2) O vyškrtnutí ze seznamu advokátů
podle odstavce 1 písm. a) je Komora
oprávněna rozhodnout pouze do jed-
noho roku ode dne, kdy se o nesplnění
podmínky pro zápis do seznamu advo-
kátů dozvěděla; to neplatí, jde-li o pod-
mínku uvedenou v § 5 odst. 1 písm. a),
b) nebo d) anebo v § 5 odst. 2 písm. a).

(3) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů
zaznamená Komora v seznamu advo-
kátů bez odkladu, nejpozději však do
jednoho měsíce poté, co se rozhodnutí
o vyškrtnutí stalo vykonatelným.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 8
(1) Ze seznamu advokátů vyškrtne

Komora toho,
a) kdo byl zapsán do seznamu ad-

vokátů, ačkoliv nesplňuje někte-
rou z podmínek v tomto zákoně
uvedených,

b) kdo byl pravomocně odsouzen
k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody za úmyslný trestný čin
spáchaný v souvislosti s výko-
nem advokacie,

c) kdo byl pravomocně odsouzen
za jiný úmyslný trestný čin, než je
uveden v písmenu b), nebo kdo
byl za trestný čin uvedený v pís-
menu b) odsouzen k jinému tres-
tu než nepodmíněnému trestu
odnětí svobody, pokud tato trest-
ná činnost ohrožuje důvěru v řád-
ný výkon advokacie,

d) kdo je v prodlení se zaplacením
příspěvku na činnost Komory
delším než šest měsíců a příspě-
vek nezaplatil ani do jednoho
měsíce poté, co byl k tomu Ko-
morou vyzván s poučením o ná-
sledcích nezaplacení,

e) jehož pozastavení výkonu advo-
kacie podle § 9 odst. 1 trvá po
dobu delší čtyř let. To neplatí, je-
li důvodem k pozastavení výkonu
advokacie výkon funkce člena
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vlády anebo výkon funkce člena
orgánů územní samosprávy, po-
slance nebo senátora, popřípa-
dě výkon jiné volené veřejné
funkce.

(2) O vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátů podle odstavce 1 písm. a) je Ko-
mora oprávněna rozhodnout pouze do
jednoho roku ode dne, kdy se o nespl-
nění podmínky pro zápis do sez-
namu advokátů dozvěděla; to neplatí,
jde-li o podmínku uvedenou v § 5
písm. a), b) nebo d) anebo v § 5a
odst. 1 písm. a).

(3) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů
zaznamená Komora v seznamu advo-
kátů bez odkladu, nejpozději však do
jednoho měsíce poté, co se rozhod-
nutí o vyškrtnutí stalo vykonatelným.

Pozastavení výkonu advokacie

§ 8a
K pozastavení výkonu advokacie do-

chází,
a) nastane-li některá ze skutečností

uvedených v § 8b,
b) rozhodne-li o tom Komora v přípa-

dech uvedených v § 9 a § 10. 

§ 8b
(1) Advokátovi,
a) vůči kterému byl prohlášen konkurz,

povoleno vyrovnání nebo zamítnut
návrh na prohlášení konkurzu proto,
že jeho majetek nepostačuje

k úhradě nákladů konkurzu, je po-
zastaven výkon advokacie dnem,
kdy nastaly účinky prohlášení kon-
kurzu nebo povolení vyrovnání,
anebo dnem, kdy se stalo vykona-
telným rozhodnutí o zamítnutí ná-
vrhu na prohlášení konkurzu,

b) který je společníkem právnické
osoby zřízené k výkonu advokacie
(§ 15), vůči níž byl prohlášen kon-
kurz, povoleno vyrovnání nebo
zamítnut návrh na prohlášení kon-
kurzu proto, že její majetek nepo-
stačuje k úhradě nákladů konkur-
zu, je pozastaven výkon advokacie
dnem, kdy nastaly účinky prohlá-
šení konkurzu nebo povolení vy-
rovnání, anebo dnem, kdy se stalo
vykonatelným rozhodnutí o zamít-
nutí návrhu na prohlášení konkur-
zu,

c) kterému bylo uloženo kárné opat-
ření dočasného zákazu výkonu ad-
vokacie [§ 32 odst. 3 písm. d)], je
pozastaven výkon advokacie dnem,
kdy nabylo právní moci rozhodnutí
o uložení tohoto kárného opatření,

d) který byl vzat do vazby, je pozasta-
ven výkon advokacie dnem, kdy
se stalo vykonatelným rozhodnutí
o vzetí do vazby,

e) který nastoupil výkon trestu odnětí
svobody, je pozastaven výkon ad-
vokacie dnem nástupu výkonu to-
hoto trestu. Ustanovení § 8 odst. 1
písm. b) a c) tím není dotčeno,
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f) kterému byl uložen trest zákazu
činnosti1b) spočívající v zákazu vý-
konu advokacie, je pozastaven vý-
kon advokacie dnem, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí, kterým byl
tento trest uložen. Ustanovení § 8
odst. 1 písm. a) a c) tím není do-
tčeno.

(2) Pozastavení výkonu advokacie
podle odstavce 1 zaznamená Komora
v seznamu advokátů bez odkladu, nej-
později však do jednoho měsíce poté,
co se o něm dozvěděla; o záznamu Ko-
mora advokáta písemně vyrozumí.

§ 9
(1) Komora pozastaví advokátovi vý-

kon advokacie,
a) vznikl-li mu pracovní nebo jiný ob-

dobný poměr, s výjimkou pracov-
ního poměru vysokoškolského
učitele, anebo začal-li vykonávat ji-
nou činnost neslučitelnou s výko-
nem advokacie,

b) brání-li mu ve vykonávání advoka-
cie po dobu delší čtyř měsíců jiná
překážka.

(2) Komora může pozastavit advoká-
tovi výkon advokacie,

a) bylo-li proti němu zahájeno trestní
řízení pro úmyslný trestný čin, a to
nejdéle do dne, kdy nabude práv-
ní moci rozhodnutí, kterým se toto
řízení končí,

b) bylo-li zahájeno řízení o jeho způ-
sobilosti k právním úkonům, a to
nejdéle do dne, kdy nabude
právní moci rozhodnutí, kterým se
toto řízení končí,

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

(3) Pozastavení výkonu advokacie za-
znamená Komora v seznamu advokátů
bez odkladu, nejpozději však do jednoho
měsíce poté, co se rozhodnutí o pozasta-
vení výkonu advokacie stalo vykonatelným.

§ 9a
(1) Po dobu pozastavení výkonu ad-

vokacie
a) advokát není oprávněn poskytovat

právní služby,
b) advokát není oprávněn vykonávat

další činnosti podle § 56, pokud
podmínkou jejich výkonu je opráv-
nění vykonávat advokacii,

c) zaniká členství advokáta v orgá-
nech Komory uvedených v § 41
odst. 1 písm. b), d) a e),

d) advokát nemůže být volen nebo jme-
nován do orgánů Komory uvede-
ných v § 41 odst. 1 písm. b), d) a e).

(2) Pozastavením výkonu advokacie
a) nezaniká účast advokáta ve sdru-

žení podle § 14 nebo v právnické

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO/KVĚTEN 2003 BULLETIN ADVOKACIE
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1b) § 49 a § 50 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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osobě zřízené k výkonu advokacie
(§ 15),

b) není dotčena povinnost advokáta
uvedená v § 24 odst. 3,

c) nezaniká povinnost advokáta pro-
vádět platby podle § 30 odst. 1,

d) není dotčena kárná odpovědnost
advokáta, a to i pokud jde o kárné
provinění, ke kterému došlo v době
pozastavení výkonu advokacie.

§ 9b
(1) Pozastavení výkonu advokacie za-

niká
a) dnem, kdy pominula okolnost, která

byla důvodem k pozastavení výkonu
advokacie, a v případech podle § 9
odst. 2 písm. a) nebo b) dnem, kdy
uplynula doba, po kterou byl výkon
advokacie pozastaven,

b) dnem právní moci rozhodnutí, kte-
rým bylo rozhodnutí o pozastavení
výkonu advokacie zrušeno nebo
změněno.

(2) Zánik pozastavení výkonu advoka-
cie zaznamená Komora v seznamu ad-
vokátů bez prodlení, nejpozději však do
jednoho měsíce poté, co se o něm do-
zvěděla; o záznamu Komora advokáta
písemně vyrozumí.

§ 10
Dojde-li u advokáta zapsaného do

seznamu advokátů podle § 5 odst. 2
k pozastavení či zániku oprávnění po-
skytovat právní služby v cizině, pozastaví

mu Komora výkon advokacie podle to-
hoto zákona, popřípadě jej ze seznamu
advokátů vyškrtne.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 10
(1) Dojde-li u advokáta, který byl za-

psán do seznamu advokátů podle
§ 5a, k pozastavení či zániku opráv-
nění poskytovat právní služby v cizině,
pozastaví mu Komora výkon advoka-
cie podle tohoto zákona, popřípadě jej
ze seznamu advokátů vyškrtne.

(2) Komora informuje bez odkladu
v potřebném rozsahu příslušný orgán
cizího státu o pozastavení výkonu ad-
vokacie advokátovi, který byl zapsán
do seznamu advokátů podle § 5a, ja-
kož i o vyškrtnutí tohoto advokáta ze
seznamu advokátů.

(3) Byl-li pozastaven výkon advoka-
cie advokátovi, který byl zapsán do
seznamu advokátů podle § 5b, anebo
byl-li tento advokát ze seznamu advo-
kátů vyškrtnut, informuje Komora bez
odkladu v potřebném rozsahu o těch-
to skutečnostech orgán domovského
státu, od něhož získal oprávnění k po-
skytování právních služeb pod profes-
ním označením podle § 2 odst. 1
písm. b) (dále jen „příslušný orgán do-
movského státu“).

(4) Komora informuje bez odkladu
v potřebném rozsahu příslušný orgán
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členského státu Evropské unie nebo
členského státu Dohody o evropském
hospodářském prostoru, ve kterém
advokát zapsaný do seznamu advo-
kátů podle § 5 nebo § 57 poskytuje
právní služby v postavení obdobném
usazenému evropskému advokátovi
podle tohoto zákona, o pozastavení
výkonu advokacie tomuto advokátovi,
jakož i o vyškrtnutí tohoto advokáta ze
seznamu advokátů.

Hlava druhá
Způsob výkonu 

advokacie

§ 11
(1) Advokát vykonává advokacii sa-

mostatně, ve sdružení (§ 14) anebo jako
společník ve veřejné obchodní společ-
nosti (§ 15).

(2) Komora vede seznam sdružení
a veřejných obchodních společností vy-
konávajících advokacii; ustanovení zvlášt-
ních předpisů2) tím nejsou dotčena.

§ 12
Při výkonu advokacie je advokát povi-

nen používat označení „advokát“; za
podmínek stanovených stavovským
předpisem je advokát oprávněn používat

i jiných označení nebo dodatků označu-
jících jeho odborné zaměření.

§ 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 spo-
lečně a nejde-li o výkon advokacie ve ve-
řejné obchodní společnosti (§ 15), upraví
si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
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; do-
jde-li k porušení této povinnosti, nastá-
vají účinky doručení i tehdy, když písem-
nost určená některému z účastníků
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2) § 27 a násl. obchodního zákoníku.
3) § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.
4) § 829 a násl. občanského zákoníku.
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sdružení je doručena kterémukoliv ji-
nému účastníku sdružení.

(4) Advokát, který je účastníkem
sdružení, nemůže současně vykonávat
advokacii samostatně, jako společník
veřejné obchodní společnosti (§ 15) ani
v jiném sdružení.

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

§ 15
Veřejná obchodní společnost

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

(2) Advokáti, kteří jsou společníky
společnosti, vykonávají advokacii jmé-
nem společnosti a na její účet; pokud
výkon advokacie jménem společnosti
nepřipouštějí v jednotlivých případech
zvláštní předpisy,4a) vykonávají advokacii
vlastním jménem a na účet společnosti.
Jako účastník právních vztahů založe-

ných v souvislosti s poskytováním práv-
ních služeb ve společnosti vystupuje
vůči klientovi, jakož i vůči třetím osobám,
vždy společnost; tyto právní vztahy se
řídí, s výjimkami stanovenými tímto záko-
nem, zvláštními předpisy.5)

(3) Nezaniká-li smrtí společníka spo-
lečnost, může se dědic přihlásit o svoji
účast ve společnosti za podmínek sta-
novených zvláštními předpisy 6), jen je-li
advokátem. Není-li dědic advokátem,
nebo se nepřihlásil o účast ve společ-
nosti, má právo na vyplacení vypořáda-
cího podílu podle zvláštního předpisu.7)

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

(5) Účinky doručení nastávají i tehdy,
když písemnost určená advokátovi,
který je společníkem společnosti, byla
doručena společnosti.

(6) Advokát, který vykonává advokacii
ve společnosti, nemůže současně vyko-
návat advokacii samostatně, ve sdruže-
ní, ani jako společník jiné společnosti.

(7) Ustanovení § 16 až § 18, § 19
odst. 1 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.

4a) Například § 35 odst. 1 trestního řádu, § 24 a § 25 občanského soudního řádu.
5) Například obchodní zákoník.
6) § 91 odst. 1 obchodního zákoníku.
7) § 89 obchodního zákoníku.
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Hlava třetí
Práva a povinnosti advokátů

§ 16
(1) Advokát je povinen chránit a pro-

sazovat práva a oprávněné zájmy klienta
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 přimě-
řeně poučit.

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

§ 17
Advokát postupuje při výkonu advo-

kacie tak, aby nesnižoval důstojnost ad-
vokátního stavu; za tím účelem je ze-
jména povinen dodržovat pravidla
profesionální etiky a pravidla soutěže.
Pravidla profesionální etiky a pravidla
soutěže stanoví 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; ustano-
vení § 19 tím není dotčeno.

(2) Nemůže-li se někdo poskytnutí
právních služeb podle tohoto zákona do-
moci, je oprávněn požádat Komoru, aby
mu advokáta určila. Nejsou-li dány důvody
pro odmítnutí uvedené v § 19, je Komorou
určený advokát povinen právní služby po-
skytnout za podmínek v určení stanove-
ných.

§ 19
(1) Advokát je povinen poskytnutí

právních služeb odmítnout, jestliže
a) v téže věci nebo ve věci související

již poskytl právní služby jinému, je-
hož zájmy jsou v rozporu se zájmy
toho, kdo o poskytnutí právních
služeb žádá,

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

c) by informace, kterou má o jiném
klientovi nebo o bývalém klientovi,
mohla toho, kdo o poskytnutí práv-
ních služeb žádá, neoprávněně
zvýhodnit,

d) projednání věci se zúčastnil advo-
kát, případně osoba advokátovi blíz-
ká,8)

e) zájmy toho, kdo o poskytnutí práv-
ních služeb žádá, jsou v rozporu
se zájmy advokáta nebo osoby ad-
vokátovi blízké.
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8) § 116 občanského zákoníku.
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(2) Účastí na projednání věci podle
odstavce 1 písm. d) není poskytování
právních služeb advokátem nebo oso-
bami uvedenými v § 2 odst. 2.

§ 20
(1) Advokát je povinen od smlouvy

o poskytování právních služeb odstou-
pit, popřípadě požádat o zrušení usta-
novení či požádat Komoru o určení ad-
vokáta (§ 18 odst. 2), zjistí-li dodatečně
skutečnosti uvedené v § 19.

(2) Advokát je oprávněn odstoupit od
smlouvy o poskytování právních služeb,
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 nepo-
skytuje-li klient potřebnou součinnost.

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

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

§ 21
(1) Advokát je povinen zachovávat ml-

čenlivost o všech skutečnostech, o nichž
se dozvěděl v souvislosti s poskytováním
právních služeb.

(2) Povinnosti mlčenlivosti může advo-
káta zprostit pouze klient a po jeho smrti
či zániku právní zástupce; i poté je však
advokát povinen zachovávat mlčenlivost,
je-li z okolností případu zřejmé, že jej kli-
ent nebo jeho právní nástupce této povin-
nosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni.

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

(4) Povinností mlčenlivosti není advo-
kát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení
před soudem nebo jiným orgánem, je-li
předmětem řízení spor mezi ním a klien-
tem nebo jeho právním nástupcem; po-
vinností mlčenlivosti není advokát vázán
též v řízení podle § 55, v řízení o žalobě
nebo o opravném prostředku proti roz-
hodnutí Komory (§ 55a), jakož i v řízení
ve věcech uvedených v § 55b, a to v roz-
sahu nezbytném pro ochranu jeho práv
nebo právem chráněných zájmů jako ad-
vokáta.

(5) Povinností mlčenlivosti advokáta
nejsou dotčeny povinnosti stanovené
zvláštními předpisy o správě daní a po-
platků;9) i v tomto případě je však advo-

9) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
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kát povinen zachovávat mlčenlivost
o povaze věci, ve které právní služby po-
skytl nebo poskytuje.

(6) Povinnosti mlčenlivosti se advokát
nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož
i vůči advokátovi, který byl pověřen
předsedou kontrolní rady provedením
přípravných úkonů k prověření, zda do-
šlo ke kárnému provinění (§ 33 odst. 3).

(7) Povinností mlčenlivosti není do-
tčena zákonem uložená povinnost pře-
kazit spáchání trestného činu.10)

(8) Povinnost mlčenlivosti trvá i po vy-
škrtnutí ze seznamu advokátů.

(9) Povinnost mlčenlivosti v rozsahu
stanoveném v odstavcích 1 až 8 se vzta-
huje obdobně i na

a) zaměstnance advokáta nebo spo-
lečnosti, jakož i na jiné osoby, kte-
ré se s advokátem nebo ve spo-
lečnosti podílejí na poskytování
právních služeb,

b) členy orgánů Komory a její zaměst-
nance, jakož i na všechny osoby,
které se účastní kárného řízení,
včetně advokátů pověřených před-
sedou kontrolní rady provedením
přípravných úkonů k prověření,
zda došlo ke kárnému provinění
(§ 33 odst. 3).

(10) Členové orgánů Komory, její za-
městnanci a advokáti pověření předse-
dou kontrolní rady provedením příprav-

ných úkonů k prověření, zda došlo ke
kárnému provinění, nejsou vázáni povin-
ností mlčenlivosti podle odstavce 9
v rozsahu nezbytném pro řízení před
soudem ve věcech uvedených v odstav-
ci 4 části věty za středníkem. Členové
orgánů Komory a její zaměstnanci ne-
jsou dále vázáni povinností mlčenlivosti
v rozsahu nezbytném k informování or-
gánu v cizím státě podle § 35d.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

V § 21 odst. 10 se slova „k informo-
vání orgánu v cizím státě podle § 35d“
nahrazují slovy „ke splnění informační
povinnosti podle § 10 odst. 2 až 4,
§ 35d a § 35r odst. 1, 2 a 4“.

§ 22
(1) Advokacie se vykonává zpravidla

za odměnu; od klienta lze žádat přimě-
řenou zálohu.

(2) Způsob určení odměny a ná-
hrad advokáta, popřípadě i její výši,
stanoví Ministerstvo spravedlnosti
po předchozím vyjádření Komory vy-
hláškou.

§ 23
Byl-li advokát ustanoven, hradí jeho

odměnu stát.

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO/KVĚTEN 2003 BULLETIN ADVOKACIE

s t r a n a 24

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 odpo-
vídá za škodu způsobenou klientovi
i tehdy, byla-li škoda způsobena v sou-
vislosti s výkonem advokacie jeho zá-
stupcem nebo jeho zaměstnancem; pří-
padná 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 vynalo-
žení veškerého úsilí, které lze na něm
požadovat.

(3) Advokát musí být pojištěn pro pří-
pad odpovědnosti za škodu způsobe-
nou poskytováním právních služeb, a to
v rozsahu, v jakém lze rozumně předpo-
kládat, že by jej mohla taková odpověd-
nost postihnout; vykonává-li advokát ad-
vokacii ve společnosti, vztahuje se tato
povinnost na společnost.

§ 25
(1) O poskytování právních služeb je

advokát povinen vést přiměřenou doku-
mentaci.

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

§ 26
(1) Advokát se v rámci svého pově-

ření může dát zastoupit advokátem.
(2) Nestanoví-li zvláštní předpis ji-

nak,12) může advokáta při jednotlivých
úkonech právní pomoci zastoupit i za-
městnanec advokáta nebo advokátní
koncipient.

§ 27
(1) Brání-li advokátovi, který vykonává

advokacii samostatně, jakákoliv překážka
ve vykonávání advokacie a neučiní-li jiné
opatření za účelem ochrany práv nebo
právem chráněných zájmů svých klientů,
je povinen ustanovit bez odkladu, nejpoz-
ději však do jednoho měsíce ode dne,
kdy taková překážka vznikla, jiného advo-
káta po dohodě s ním svým zástupcem
(§ 26 odst. 1) a klienty o tom bezod-
kladně písemně vyrozumět; ustanovení
§ 29 odst. 2 tím není dotčeno. Poruší-li
advokát tuto povinnost, ustanoví zástup-
ce Komora s tím, že podle okolností pří-
padu určí i výši náhrady, kterou je povinen
advokát zástupci poskytnout.

(2) Nedohodne-li se zástupce advo-
káta, ustanovený Komorou podle od-
stavce 1 věty druhé, s klientem do jed-
noho měsíce ode dne, kdy byl klient

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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o ustanovení zástupce vyrozuměn, jinak
nebo neučiní-li klient v této lhůtě jiné
opatření, přecházejí na zástupce ve
vztahu ke klientovi práva a povinnosti za-
stupovaného advokáta, vyplývající ze
smlouvy o poskytování právních služeb,
včetně práv a povinností vyplývajících ze
zastupování klienta v řízení před soudy
nebo jinými orgány a práv a povinností
obhájce v trestním řízení. To platí i v pří-
padě, kdy byl vztah mezi klientem a ad-
vokátem založen určením podle § 18
odst. 2 nebo ustanovením podle zvlášt-
ních právních předpisů. Komora tento
přechod práv a povinností na žádost zá-
stupce osvědčí.

(3) Předmětem přechodu práv a po-
vinností podle odstavce 2 není povin-
nost zastupovaného advokáta k náhradě
škody (§ 24 odst. 1), jakož i povinnost
k vrácení věcí, včetně peněžních pro-
středků poskytnutých klientem. Na zá-
stupce nepřecházejí také další povin-
nosti a práva vyplývající z původního
smluvního vztahu mezi advokátem a kli-
entem, pokud by byl zástupce v dů-
sledku jejich přechodu vůči tomuto ad-
vokátovi bezdůvodně zvýhodněn nebo
znevýhodněn anebo pokud by splnění
těchto povinností nebylo možno po zá-
stupci spravedlivě požadovat.

(4) Pokud byl advokát, který vykoná-
val advokacii samostatně, vyškrtnut ze

seznamu advokátů a pokud je to vzhle-
dem k okolnostem případu třeba, učiní
Komora vhodná opatření k ochraně práv
a právem chráněných zájmů jeho kli-
entů, zejména může určit jiného advo-
káta nástupcem vyškrtnutého advokáta;
Komora o přijatých opatřeních klienty
bezodkladně písemně vyrozumí. Usta-
novení odstavců 2 a 3, upravující pře-
chod práv a povinností mezi zastoupe-
ným advokátem a jeho zástupcem, platí
pro přechod práv mezi advokátem vy-
škrtnutým ze seznamu advokátů a jeho
nástupcem obdobně.

(5) Zemře-li advokát, který vykonával
advokacii samostatně, soud podle
zvláštního právního předpisu12a) na ná-
vrh Komory ustanoví nástupce zemře-
lého advokáta, pokud s ustanovením
souhlasí, správcem té části dědictví,
kterou zemřelý advokát používal k vý-
konu advokacie.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

V § 27 odst. 1 větě druhé se slovo
„ustanoví“ nahrazuje slovem „určí“.

V § 27 odst. 2 větě první se slovo
„ustanovený“ nahrazuje slovem „ur-
čený“ a slovo „ustanovení“ se nahra-
zuje slovem „určení“.

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO/KVĚTEN 2003 BULLETIN ADVOKACIE
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12a) § 175e občanského soudního řádu.
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§ 28
(1) Advokát nebo advokátní koncipi-

ent jsou v zájmu cti a vážnosti advokát-
ního stavu povinni před tím, než proti ji-
nému advokátovi nebo advokátnímu
koncipientovi zahájí soudní nebo jiné ří-
zení ve věci související s výkonem advo-
kacie, využít smírčího řízení před orgány
Komory; to neplatí, je-li alespoň jedním
z účastníků sporu třetí osoba.

(2) Smírčí řízení je zpravidla vedeno
před předsedou Komory nebo jiným
členem jejího představenstva; jeho úče-
lem je vést účastníky sporu k jeho vyře-
šení smírem.

(3) Podrobnosti o smírčím řízení sta-
noví stavovský předpis.

§ 29
(1) Advokát je povinen oznámit Ko-

moře bez odkladu po zahájení výkonu
advokacie své sídlo, způsob, jakým vy-
konává advokacii, jakož i další skuteč-
nosti nezbytné pro vedení seznamu
advokátů stanovené stavovským předpi-
sem; advokát je povinen oznámit Ko-
moře bez odkladu i změny těchto sku-
tečností, a to do jednoho týdne poté, co
nastaly.

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

§ 30
(1) Advokát je povinen platit přís-

pěvky na činnost Komory a odvody do
sociálního fondu Komory, popřípadě
provádět další platby předvídané tímto
zákonem [§ 43 písm. c)].

(2) Splatné závazky vzniklé na zá-
kladě povinností podle odstavce 1 neza-
nikají vyškrtnutím ze seznamu advokátů;
to neplatí, jde-li o vyškrtnutí z důvodů
uvedených v § 7b odst. 1 písm. a) až c).

§ 31
Advokát nebo společnost, která za-

městnává advokátního koncipienta, jsou
povinny vytvářet takové pracovní pod-
mínky, které advokátnímu koncipientovi
umožní řádnou přípravu na povolání ad-
vokáta; advokátnímu koncipientovi musí
být zejména umožněna účast na škole-
ních pořádaných Komorou, řádná pří-
prava na advokátní zkoušku, jakož
i účast u advokátní zkoušky.

Hlava čtvrtá
Kárná odpovědnost 

a kárné řízení

§ 32
(1) Advokát a advokátní koncipient

jsou kárně odpovědni za kárné provi-
nění.

(2) Kárným proviněním je závažné
nebo opětovné zaviněné porušení po-
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vinností stanovených advokátovi nebo
advokátnímu koncipientovi tímto záko-
nem nebo stavovským předpisem.

(3) Advokátovi lze za kárné provinění
uložit některé z těchto kárných opatření:

a) napomenutí,
b) veřejné napomenutí,
c) pokutu až do výše stonásobku mi-

nimální měsíční mzdy stanovené
zvláštním právním předpisem,13)

d) dočasný zákaz výkonu advokacie
uložený na dobu od šesti měsíců
do tří let,

e) vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
(4) Advokátnímu koncipientovi lze za

kárné provinění uložit některé z těchto
kárných opatření:

a) napomenutí,
b) veřejné napomenutí,
c) pokutu až do výše dvacetinásobku

minimální měsíční mzdy stanovené
zvláštním právním předpisem,13)

d) vyškrtnutí ze seznamu advokát-
ních koncipientů.

(5) Jedná-li se o méně závažné poru-
šení povinností, lze od uložení kárného
opatření advokátovi nebo advokátnímu
koncipientovi upustit, pokud samotné
projednání kárného provinění je možno
považovat za postačující.

§ 33
(1) O tom, zda se advokát nebo ad-

vokátní koncipient dopustil kárného pro-

vinění, a o uložení kárného opatření roz-
hoduje v kárném řízení zahájeném na
základě kárné žaloby podané kárným
žalobcem (§ 46 odst. 3 a § 51 odst. 2)
tříčlenný kárný senát složený ze členů
kárné komise Komory. Účastníky kár-
ného řízení jsou kárný žalobce a advokát
nebo advokátní koncipient, proti němuž
je kárné řízení zahájeno (dále jen „kárně
obviněný“).

(2) Kárná žaloba musí být podána do
šesti měsíců ode dne, kdy se kárný ža-
lobce o kárném provinění dozvěděl, nej-
později však do dvou let ode dne, kdy ke
kárnému provinění došlo. Do šestimě-
síční lhůty se nezapočítává doba, po kte-
rou byly činěny přípravné úkony k prově-
ření, zda ke kárnému provinění došlo;
tato doba nesmí být delší dvou měsíců.

(3) 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 potřebných k prověření, zda
došlo ke kárnému provinění; takto pově-
řený advokát má, pokud jde o písem-
nosti a jiné dokumenty advokátů, opráv-
nění člena kontrolní rady podle § 46
odst. 4 části věty za středníkem.

(4) Kárně obviněný může být v kár-
ném řízení zastoupen advokátem. Kárně
obviněnému, který není zastoupen,
ustanoví kárný senát opatrovníka, jest-
liže to vyžaduje ochrana jeho zájmů, ze-
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jména byl-li stižen duševní poruchou
nebo chorobou, která mu brání náležitě
se hájit. Opatrovníkem ustanoví kárný
senát jiného advokáta po dohodě s ním.

(5) Kárně obviněný má právo vyjádřit
se ke všem skutečnostem, které jsou
mu kladeny za vinu; má právo hájit se
a navrhovat důkazy, které by měly být
provedeny.

(6) V kárném řízení lze vyslýchat svěd-
ky, znalce nebo účastníky, jen když se
dobrovolně dostaví a poskytnou výpo-
věď. Také jiné důkazy lze provádět jen
tehdy, jsou-li dobrovolně poskytnuty.
Důkazy, které nelze takto provést, pro-
vede na dožádání Komory a na její ná-
klady soud; soud je povinen dožádání
vyhovět, nejde-li o provedení důkazu
podle zákona nepřípustného. Soud při-
tom učiní veškerá rozhodnutí, která jsou
k provedení dožádáním požadovaného
důkazu potřebná.

§ 33a
(1) Náklady kárného řízení, které

v kárném řízení vznikly účastníkovi kár-
ného řízení, nese účastník. Komora
nese náklady spojené s činností kár-
ného senátu a odvolacího senátu, ná-
klady na tlumočníka a náklady spojené
s prováděním důkazů.

(2) Vyslovil-li kárný senát v rozhod-
nutí, kterým se kárné řízení končí, že

kárně obviněný se dopustil kárného pro-
vinění, zaváže současně v rozhodnutí
kárně obviněného k náhradě nákladů
kárného řízení, které nese Komora po-
dle odstavce 1, a to jednorázovou část-
kou stanovenou v přiměřené výši stavov-
ským předpisem.

(3) Komora nahradí svědkovi hotové
výdaje a výdělek, který mu prokazatelně
ušel. Nárok je třeba uplatnit u Komory
do tří dnů od výslechu, jinak zaniká;
o tom musí být svědek poučen.

(4) Náhrada hotových výdajů a posky-
tování odměn znalcům a tlumočníkům
se řídí zvláštními právními předpisy.13a)

§ 34
(1) Pro rozhodnutí v kárném řízení je

rozhodující skutkový a právní stav
v době, kdy ke kárnému provinění do-
šlo; pozdější právní úpravy se použije,
jestliže je to pro kárně obviněného příz-
nivější.

(2) Písemné vyhotovení rozhodnutí,
kterým se kárné řízení končí, musí obsa-
hovat výrok, odůvodnění a poučení
o opravném prostředku, a musí být doru-
čeno účastníkům; v případě uvedeném
v § 33a odst. 2 obsahuje písemné vyho-
tovení rozhodnutí i výrok ukládající povin-
nost k náhradě nákladů kárného řízení.

(3) Doručené rozhodnutí, kterým se
kárné řízení končí a proti kterému se

13a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
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nelze odvolat, je v právní moci a je vyko-
natelné, nejde-li o případ uvedený v od-
stavci 4. Ostatní rozhodnutí nabývají
právní moci jejich vyhlášením; není-li kár-
ným řádem vyhlášení předepsáno, nabý-
vají rozhodnutí právní moci jejich přijetím.

(4) Byla-li jako kárné opatření uložena
pokuta, je třeba ji zaplatit do patnácti
dnů od právní moci rozhodnutí, nesta-
noví-li rozhodnutí lhůtu delší nebo ne-
stanoví-li rozhodnutí, že pokuta má být
zaplacena ve splátkách. Rozhodnutí
ukládající toto kárné opatření je vykona-
telné, jakmile uplyne lhůta k plnění.

(5) Ustanovení odstavce 4 se použije
obdobně i pro rozhodnutí ukládající po-
vinnost k náhradě nákladů řízení.

§ 35
(1) Proti rozhodnutí kárného senátu

v kárném řízení, kterým se toto řízení
před kárným senátem končí, může
účastník kárného řízení podat do pat-
nácti dnů od doručení jeho písemného
vyhotovení odvolání; odvolání má od-
kladný účinek.

(2) O odvolání rozhoduje tříčlenný se-
nát ustanovený představenstvem Ko-
mory z členů, případně náhradníků před-
stavenstva (dále jen „odvolací senát“).

(3) Odvolací senát Komory v odvola-
cím řízení rozhodnutí zruší nebo odvo-
lání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Zruší-li
odvolací senát Komory odvoláním napa-
dené rozhodnutí, rozhodne ve věci
samé nebo ji vrátí kárnému senátu k dal-

šímu řízení a rozhodnutí; kárný senát je
v tomto případě vázán právním názorem
odvolacího senátu.

§ 35a
(1) Rozhodnutí o uložení kárného

opatření napomenutí, vyškrtnutí ze sez-
namu advokátů nebo vyškrtnutí ze sez-
namu advokátních koncipientů je vyko-
náno dnem, kdy nabylo právní moci.

(2) Rozhodnutí o uložení kárného
opatření veřejného napomenutí vykoná
předseda Komory jeho uveřejněním ve
Věstníku České advokátní komory (dále
jen „Věstník“); je vykonáno dnem, který
je uveden v záhlaví příslušné částky
Věstníku jako den jejího rozeslání. Roz-
hodnutí nelze vykonat, uplynula-li ode
dne, kdy se stalo vykonatelným, doba
delší šesti měsíců.

(3) Rozhodnutí ukládající kárné opat-
ření dočasného zákazu výkonu advoka-
cie je vykonáno dnem, kdy uplynula
doba zákazu uvedená v rozhodnutí. Tato
doba počíná běžet dnem, kdy se roz-
hodnutí stalo vykonatelným; byla-li vyko-
natelnost rozhodnutí odložena, její běh
se přerušuje.

(4) Rozhodnutí o uložení kárného
opatření pokuty je vykonáno dnem za-
placení pokuty Komoře ve výši stano-
vené v rozhodnutí; pokud má být pokuta
zaplacena ve splátkách, je rozhodnutí
vykonáno dnem zaplacení poslední
splátky. Není-li pokuta zaplacena ve
lhůtě podle tohoto zákona nebo ve lhůtě
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stanovené v rozhodnutí, provede výkon
rozhodnutí o uložení kárného opatření po-
kuty na návrh Komory soud podle zvlášt-
ního právního předpisu.14) Pokud má být
pokuta zaplacena ve splátkách, je Ko-
mora oprávněna podat návrh na výkon
rozhodnutí i v případě, že některá ze splá-
tek nebyla včas zaplacena; výkon rozhod-
nutí se v takovém případě týká celé dosud
nezaplacené částky pokuty. Toto opráv-
nění však může Komora použít nejpozději
do splatnosti nejblíže příští splátky.

(5) Rozhodnutí ukládající povinnost
k náhradě nákladů kárného řízení je vy-
konáno dnem zaplacení částky nákladů
řízení (§ 33a odst. 2) Komoře. Nebyla-li
povinnost k náhradě nákladů kárného ří-
zení splněna ve lhůtě podle tohoto zá-
kona nebo ve lhůtě stanovené v rozhod-
nutí, platí pro výkon rozhodnutí
ukládajícího povinnost k náhradě ná-
kladů kárného řízení ustanovení od-
stavce 4 o výkonu rozhodnutí o uložení
kárného opatření pokuty obdobně.

§ 35b
Na advokáta nebo advokátního kon-

cipienta a na žadatele o zápis do sezna-
mu advokátů nebo do seznamu advokát-
ních koncipientů se pro účely kárného
řízení hledí, jako by se nedopustil kár-
ného provinění, popřípadě jako by mu
nebylo uloženo kárné opatření

a) dnem právní moci rozhodnutí, kte-
rým bylo od uložení kárného opat-
ření upuštěno,

b) dnem, kdy rozhodnutí o uložení
kárného opatření napomenutí
nebo veřejného napomenutí bylo
vykonáno, bylo-li mu uloženo kár-
né opatření napomenutí nebo
veřejného napomenutí. Nebylo-li
rozhodnutí o uložení kárného
opatření veřejného napomenutí vy-
konáno ve lhůtě uvedené v § 35a
odst. 2, hledí se dnem uplynutí
této lhůty na toho, komu bylo ulo-
ženo, jak by se kárného provinění
nedopustil,

c) uplynula-li ode dne, kdy rozhodnu-
tí o uložení kárného opatření bylo
vykonáno, doba jednoho roku,
bylo-li mu uloženo kárné opatření
pokuty nebo kárné opatření do-
časného zákazu výkonu advoka-
cie,

d) uplynula-li ode dne vyškrtnutí ze
seznamu advokátů doba pěti let,
bylo-li advokátovi uloženo kárné
opatření vyškrtnutí ze seznamu ad-
vokátů,

e) uplynula-li ode den vyškrtnutí doba
tří let, bylo-li advokátnímu koncipi-
entovi uloženo kárné opatření vy-
škrtnutí ze seznamu advokátních
koncipientů.

14) § 274 písm. h) občanského soudního řádu.
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§ 35c
(1) Skončilo-li kárné řízení rozhodnu-

tím, které nabylo právní moci, lze v něm
proti témuž kárně obviněnému a pro
téže kárné provinění pokračovat, jen
byla-li povolena obnova kárného řízení;
obnovu kárného řízení nelze povolit,
bylo-li pravomocným rozhodnutím kárné
řízení zastaveno.

(2) Návrh na povolení obnovy kár-
ného řízení může podat jeho účastník,
vyjdou-li najevo nové skutečnosti nebo
důkazy, které bez zavinění účastníka ne-
mohly být v kárném řízení uplatněny,
a které by mohly samy o sobě nebo ve
spojení se skutečnostmi a důkazy, zná-
mými již dříve, vést k příznivějšímu roz-
hodnutí pro kárně obviněného.

(3) Návrh na obnovu kárného řízení
lze podat do šesti měsíců ode dne, kdy
se účastník kárného řízení, který ob-
novu kárného řízení navrhuje, dozvěděl
o důvodu obnovy podle odstavce 2,
nebo ode dne, kdy jej mohl uplatnit; ná-
vrh není přípustný proti rozhodnutí, kte-
rým nebylo rozhodnuto ve věci samé.

(4) O návrhu na povolení obnovy kár-
ného řízení rozhoduje za tím účelem
zvlášť ustavený kárný senát; kárný senát
návrh na povolení obnovy kárného řízení
buď zamítne, nebo obnovu kárného ří-
zení povolí. Proti rozhodnutí o návrhu na
povolení obnovy kárného řízení může
jeho účastník podat odvolání (§ 35).

(5) Jestliže rozhodnutí, kterým byla
obnova kárného řízení povolena, nabylo

právní moci, všechna dosavadní rozhod-
nutí v kárném řízení přijatá se zrušují
a kárný senát, který obnovu kárného ří-
zení povolil, věc v kárném řízení znovu
projedná.

§ 35d
Komora informuje v potřebném roz-

sahu příslušný orgán v cizím státě o za-
hájení a výsledcích kárného řízení proti
advokátovi, který byl zapsán do sezna-
mu advokátů podle § 5 odst. 2, jakož
i o pozastavení výkonu advokacie tako-
vému advokátovi, nebo o jeho vyškrtnutí
ze seznamu advokátů.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 35d
(1) Komora informuje bez odkladu

v potřebném rozsahu příslušný orgán
cizího státu o zahájení a o výsledku
kárného řízení proti advokátovi, který
byl zapsán do seznamu advokátů
podle § 5a.

(2) Komora informuje bez odkladu
v potřebném rozsahu příslušný orgán
členského státu Evropské unie nebo
členského státu Dohody o evropském
hospodářském prostoru, ve kterém
advokát zapsaný do seznamu advo-
kátů podle § 5 nebo § 57 poskytuje
právní služby v postavení obdobném
usazenému evropskému advokátovi
podle tohoto zákona, o zahájení a vý-
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sledku kárného řízení proti tomuto ad-
vokátovi.

§ 35e
(1) Podrobnosti o kárném řízení sta-

noví kárný řád.
(2) Nestanoví-li tento zákon nebo kár-

ný řád něco jiného nebo nevyplývá-li
něco jiného z povahy věci, použijí se
v kárném řízení přiměřeně ustanovení
trestního řádu.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

ČÁST TŘETĺ
EVROPSKÝ ADVOKÁT

Hlava první
Hostující evropský advokát

§ 35f
Hostujícím evropským advokátem

je evropský advokát, který poskytuje
právní služby na území České repub-
liky dočasně nebo příležitostně.

§ 35g
Hostující evropský advokát je povi-

nen používat při poskytování právních
služeb profesní označení podle § 2
odst. 1 písm. b) s uvedením přísluš-
ného orgánu domovského státu; toto
označení musí být vyjádřeno v oficiál-
ním jazyku nebo v jednom z oficiálních
jazyků domovského státu.

§ 35h
(1) Hostující evropský advokát ne-

může být členem sdružení (§ 14) ani
společníkem společnosti (§ 15).

(2) Hostující evropský advokát není
oprávněn účastnit se sněmu a nemů-
že být volen do orgánů Komory.

§ 35i
(1) Při poskytování právních služeb

spočívajících v zastupování v řízení
před soudy nebo jinými orgány, včetně
obhajoby v trestním řízení, je hostující
evropský advokát povinen dodržovat
povinnosti, které jsou stanoveny práv-
ním nebo stavovským předpisem pro
advokáty, jakožto zástupce účastníků
v tomto řízení. Pokud tyto předpisy ně-
kterou otázku neupravují, je hostující
evropský advokát povinen dodržovat
povinnosti, které jsou stanoveny práv-
ními, stavovskými nebo jinými před-
pisy domovského státu o poskytování
právních služeb (dále jen „předpisy
domovského státu“).

(2) Při poskytování jiných právních
služeb, než které jsou uvedeny v od-
stavci 1, je hostující evropský advokát
povinen dodržovat povinnosti, které
jsou stanoveny předpisy domovského
státu. Pokud předpisy domovského
státu některou otázku neupravují, pou-
žijí se při poskytování právních služeb
hostujícím evropským advokátem usta-
novení § 3 odst. 1 a 2, § 16, § 17, § 18
odst. 1, § 19 až § 21, § 22 odst. 1, § 24
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odst. 1 a 2, § 25, § 26 a § 28, jakož
i ustanovení zvláštních právních před-
pisů, pokud upravují poskytování práv-
ních služeb advokáty.

(3) Ustanovení tohoto zákona nebo
zvláštních právních předpisů uvedená
v odstavci 2 se při poskytování právních
služeb hostujícím evropským advoká-
tem nepoužijí, pokud dodržování povin-
ností jimi stanovených nelze po hostují-
cím evropském advokátovi vzhledem
ke všem okolnostem, a zejména ke sku-
tečnosti, že se jedná o dočasné nebo
příležitostné poskytování právních slu-
žeb, rozumně požadovat; to však ne-
platí o povinnostech uvedených v § 16,
§ 17, § 19 až § 21 a § 24 odst. 1 a 2.

§ 35j
(1) Poskytuje-li hostující evropský

advokát na území České republiky
právní služby bez podstatnějších pře-
rušení po dobu jednoho měsíce, je po-
vinen oznámit Komoře adresu místa
v České republice pro doručování pí-
semností Komory, včetně rozhodnutí
přijatých orgány Komory v řízeních
podle tohoto zákona. Pokud hostující
evropský advokát tuto povinnost ne-
splní, Komora písemnost uloží s tím,
že účinky doručení písemnosti (roz-
hodnutí) nastávají třetím dnem po ulo-
žení; to platí i v případě písemností,
které mají být doručeny do vlastních
rukou hostujícího evropského advo-
káta.

(2) Poskytuje-li hostující evropský
advokát právní služby spočívající v za-
stupování v řízení před soudy nebo ji-
nými orgány, včetně obhajoby v trest-
ním řízení, je povinen ustanovit
advokáta jako svého zmocněnce pro
doručování písemností (dále jen
„zmocněnec pro doručování“); usta-
novení § 35p tím není dotčeno. Hostu-
jící evropský advokát je povinen ozná-
mit soudu nebo jinému orgánu adresu
sídla zmocněnce pro doručování při
prvním úkonu, který vůči němu učiní;
soud nebo jiný orgán zasílá písem-
nosti, včetně rozhodnutí, na adresu
sídla zmocněnce pro doručování. Po-
kud hostující evropský advokát tuto
povinnost nesplní, soud nebo jiný or-
gán písemnost uloží s tím, že účinky
doručení písemnosti (rozhodnutí) na-
stávají třetím dnem po uložení; to platí
i v případě písemností, které mají být
doručeny do vlastních rukou hostují-
cího evropského advokáta.

§ 35k
(1) Pokud je o to požádán, je hostu-

jící evropský advokát povinen proká-
zat Komoře, soudu nebo jinému or-
gánu příslušným dokladem nebo
doklady vydanými v domovském státě
své oprávnění poskytovat v domov-
ském státě právní služby pod pro-
fesním označením podle § 2 odst. 1
písm. b) (dále jen „průkaz oprávnění“);
průkaz oprávnění musí být hostujícím
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evropským advokátem předložen s jeho
úředně ověřeným překladem do čes-
kého jazyka.

(2) Dokud hostující evropský advo-
kát nesplní povinnost podle odstav-
ce 1, není oprávněn právní služby dále
poskytovat.

Hlava druhá
Usazený evropský advokát

§ 35l
(1) Usazeným evropským advoká-

tem je evropský advokát, který je za-
psán do seznamu evropských advo-
kátů vedeného Komorou.

(2) Usazený evropský advokát je
oprávněn poskytovat právní služby na
území České republiky soustavně.

§ 35m
(1) Komora zapíše evropského ad-

vokáta do seznamu evropských advo-
kátů do jednoho měsíce od doručení
písemné žádosti o zápis, ke které musí
být přiloženy

a) doklad o tom, že evropský advo-
kát je státním příslušníkem ně-
kterého z členských států Evrop-
ské unie nebo členských států
Dohody o evropském hospodář-
ském prostoru,

b) průkaz oprávnění (§ 35k odst. 1)
ne starší než tři měsíce,

c) doklad o splnění povinnosti po-
dle § 24 odst. 3.

(2) Komora evropského advokáta
do seznamu evropských advokátů ne-
zapíše, pokud mu bylo uloženo kárné
opatření dočasného zákazu poskyto-
vání právních služeb (§ 35q odst. 2)
a ode dne, kdy rozhodnutí o uložení to-
hoto kárného opatření bylo vykonáno,
neuplynula doba alespoň jednoho
roku.

(3) Komora vydá evropskému advo-
kátovi, který byl zapsán do seznamu
evropských advokátů, po uhrazení
poplatku, který stanoví stavovský před-
pis nejvýše částkou 5 000 Kč, osvěd-
čení o zápisu do seznamu evropských
advokátů.

(4) Zápis do seznamu evropských
advokátů zaznamená Komora v sezna-
mu evropských advokátů bez odkladu,
nejpozději do jednoho týdne, a infor-
muje o něm v téže lhůtě v potřebném
rozsahu příslušný orgán domovského
státu.

(5) Předseda Komory usazeného
evropského advokáta rozhodnutím vy-
daným v řízení podle § 55 ze seznamu
evropských advokátů vyškrtne

a) nesplnil-li některou z povinností
podle § 35n odst. 6,

b) zaniklo-li jeho oprávnění posky-
tovat v domovském státě právní
služby pod profesním označe-
ním podle § 2 odst. 1 písm. b),

c) přestal-li být státním příslušní-
kem některého z členských států
Evropské unie nebo členských
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států Dohody o evropském hos-
podářském prostoru,

d) z důvodů uvedených v § 7b
odst. 1 písm. e) a f) a v § 8 odst. 1
písm. b) až d).

(6) Usazený evropský advokát,
a) který zemřel, je vyškrtnut ze sez-

namu evropských advokátů ke dni
úmrtí,

b) který byl prohlášen za mrtvého,
je vyškrtnut ze seznamu evrop-
ských advokátů ke dni právní
moci rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého,

c) kterému bylo uloženo kárné opat-
ření dočasného zákazu poskyto-
vání právních služeb (§ 35q
odst. 2), je vyškrtnut ze seznamu
evropských advokátů ke dni
právní moci rozhodnutí o uložení
tohoto kárného opatření,

d) který podal Komoře písemnou
žádost o vyškrtnutí ze seznamu
evropských advokátů, opatřenou
úředně ověřeným podpisem, je
vyškrtnut ze seznamu evrop-
ských advokátů uplynutím kalen-
dářního měsíce, ve kterém byla
tato žádost Komoře doručena.

(7) V případě vyškrtnutí usazeného
evropského advokáta ze seznamu ev-
ropských advokátů se použijí přimě-
řeně ustanovení § 7b odst. 2 a § 8
odst. 2 a 3.

§ 35n
(1) Není-li dále stanoveno jinak,

použijí se pro usazeného evropského
advokáta přiměřeně ustanovení tohoto
zákona a stavovských předpisů o prá-
vech a povinnostech advokátů, popří-
padě ustanovení zvláštních právních
předpisů, pokud stanoví práva a povin-
nosti advokátů v souvislosti s výkonem
advokacie.

(2) Usazený evropský advokát je
povinen používat při poskytování práv-
ních služeb profesní označení podle
§ 2 odst. 1 písm. b); toto označení
musí být vyjádřeno v oficiálním jazyku
nebo v jednom z oficiálních jazyků do-
movského státu. K tomuto označení je
usazený evropský advokát povinen
uvádět odkaz na jeho zápis do sezna-
mu evropských advokátů.

(3) Usazený evropský advokát je
oprávněn uvádět ke svému označení
podle odstavce 2 i dodatek vyjadřující
skutečnost, že v domovském státě,
popřípadě i v jiných cizích státech po-
skytuje právní služby společně s jinými
osobami jako účastník (společník)
sdružení nebo právnické osoby ob-
dobné sdružení nebo společnosti
podle tohoto zákona (§ 14 a § 15).

(4) Usazený evropský advokát
může být členem sdružení (§ 14) nebo
společníkem společnosti (§ 15).

(5) Usazený evropský advokát má
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právo účastnit se sněmu; nemůže
však být volen do orgánů Komory.

(6) Usazený evropský advokát je
povinen předložit Komoře nejpozději
do 30. listopadu každého kalendářní-
ho roku

a) průkaz oprávnění (§ 35k odst. 1)
ne starší než tři měsíce,

b) doklad o splnění povinnosti po-
dle § 24 odst. 3 pro následující
kalendářní rok.

(7) Sídlo usazeného evropského
advokáta (§ 13) se zapisuje do sezna-
mu evropských advokátů.

(8) Usazený evropský advokát se
může v rámci svého oprávnění dát za-
stoupit osobami uvedenými v § 26.

(9) Ustanovení § 27 odst. 4 a § 30
odst. 2 se použije v případě vyškrtnutí
usazeného evropského advokáta ze
seznamu evropských advokátů.

Hlava třetí
Společná ustanovení

§ 35o
Evropský advokát je oprávněn po-

skytovat právní služby spočívající
v zastupování v řízení před soudy
nebo jinými orgány, včetně obhajoby
v trestním řízení, a to i v těch přípa-
dech, kdy zvláštní právní předpis sta-
noví, že účastník řízení musí být
zastoupen advokátem nebo že zá-
stupcem účastníka řízení může být
jen advokát.

§ 35p
(1) Poskytuje-li evropský advokát

právní služby spočívající v zastupování
v řízení před soudy nebo jinými or-
gány, včetně obhajoby v trestním ří-
zení, a stanoví-li zvláštní právní před-
pis, že účastník musí být v tomto řízení
zastoupen advokátem nebo že zá-
stupcem účastníka může být jen advo-
kát, je evropský advokát povinen usta-
novit advokáta po dohodě s klientem
jako svého konzultanta v otázkách
procesního práva, které budou v řízení
řešeny, (dále jen „konzultant“); konzul-
tantem může evropský advokát usta-
novit i zmocněnce pro doručování
podle § 35j odst. 2.

(2) Evropský advokát je povinen
oznámit soudu nebo jinému orgánu
adresu sídla konzultanta při prvním
úkonu, který vůči němu učiní; dokud
evropský advokát tuto povinnost ne-
splní, není oprávněn právní služby
dále poskytovat.

(3) Nerozhodne-li soud nebo jiný or-
gán jinak, je konzultant oprávněn být
přítomen se souhlasem evropského
advokáta při všech úkonech, u kterých
je oprávněn být přítomen jako zá-
stupce (obhájce) evropský advokát.

(4) Ustanoveními předchozích od-
stavců nejsou dotčeny zvláštní právní
předpisy upravující řízení před soudy
nebo jinými orgány.

(5) Ustanovením odstavce 1 není
dotčena odpovědnost evropského ad-
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vokáta za škodu podle § 24 odst. 1
a 2, ani jeho kárná odpovědnost
(§ 35q odst. 1).

Kárná odpovědnost 
a kárné řízení

§ 35q
(1) Evropský advokát je kárně od-

povědný podle části druhé hlavy čtvrté
tohoto zákona.

(2) Evropskému advokátovi lze
v kárném řízení uložit kárná opatření
uvedená v § 32 odst. 3 písm. a) až c)
a kárné opatření dočasného zákazu
poskytování právních služeb na dobu
jednoho roku až pěti let. Na rozhod-
nutí o uložení kárného opatření dočas-
ného zákazu poskytování právních slu-
žeb se použijí přiměřeně ustanovení
§ 35a odst. 3 a § 35b písm. c).

§ 35r
(1) Komora informuje v potřebném

rozsahu příslušný orgán domovského
státu o skutečnosti, že předseda kon-
trolní rady hodlá zahájit proti evrop-
skému advokátovi kárné řízení.

(2) Nebylo-li možné splnit infor-
mační povinnost podle odstavce 1
z důvodu nebezpečí z prodlení nebo
bylo-li kárné řízení zahájeno na zá-
kladě kárné žaloby podané ministrem
spravedlnosti, je Komora povinna in-

formovat bez odkladu v potřebném
rozsahu příslušný orgán domovského
státu o zahájení kárného řízení proti
evropskému advokátovi.

(3) V kárném řízení proti evropskému
advokátovi si kárný senát nebo odvo-
lací senát před rozhodnutím ve věci
samé zpravidla vyžádá jako jeden
z podkladů pro rozhodnutí i vyjádření
příslušného orgánu domovského státu.

(4) Komora informuje bez odkladu
v potřebném rozsahu příslušný orgán
domovského státu o výsledku kárného
řízení proti evropskému advokátovi.

(Dosavadní části třetí až šestá se
označují jako části čtvrtá až sedmá.)

ČÁST TŘETÍ
ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

§ 36
Advokátním koncipientem je ten, kdo

je zapsán v seznamu advokátních konci-
pientů vedeném Komorou.

§ 37
(1) Komora zapíše do seznamu advo-

kátních koncipientů každého,
a) kdo má plnou způsobilost k práv-

ním úkonům,
b) kdo získal vysokoškolské vzdělání

v rámci magisterského studijního
programu v oblasti práva studiem
na vysoké škole v České repub-
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lice1a) nebo získal vzdělání v ob-
lasti práva na vysoké škole v za-
hraničí, pokud tak stanoví mezi-
národní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, anebo
je toto vzdělání uznáno podle
zvláštních právních předpisů,

c) kdo je bezúhonný,
d) komu nebylo uloženo kárné opat-

ření vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátních koncipientů nebo na ně-
hož se hledí, jako by mu toto
kárné opatření nebylo uloženo, a

e) kdo je k advokátovi nebo ke spo-
lečnosti v pracovním poměru, vy-
jma pracovního poměru vedlej-
šího.

(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 ta-
kový den v žádosti o zápis do seznamu
advokátních koncipientů uveden, zapíše
Komora žadatele do seznamu koncipi-
entů nejpozději do dvou měsíců od je-
jího doručení. Zápis do seznamu ad-
vokátních koncipientů zaznamenává
Komora v seznamu advokátních kon-
cipientů bez odkladu, nejpozději do
jednoho týdne ode dne zápisu.

(3) Komora advokátního koncipienta
ze seznamu advokátních koncipientů vy-

škrtne, zjistí-li, že nesplňuje některou
z podmínek uvedených v odstavci 1.

(4) Ten,
a) komu bylo uloženo kárné opatření

vyškrtnutí ze seznamu advokát-
ních koncipientů, je vyškrtnut ze
seznamu advokátních koncipientů
ke dni právní moci rozhodnutí
o uložení tohoto kárného opatření,

b) kdo podal Komoře písemnou žá-
dost o vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátních koncipientů, opatřenou
úředně ověřeným podpisem, je vy-
škrtnut ze seznamu advokátních
koncipientů uplynutím kalendář-
ního měsíce, ve kterém byla žádost
o vyškrtnutí ze seznamu advokát-
ních koncipientů Komoře doru-
čena,

c) kdo byl zapsán do seznamu ad-
vokátů, je vyškrtnut ze sezna-
mu advokátních koncipientů
dnem zápisu do seznamu advo-
kátů.

(5) Advokátnímu koncipientovi,
který podal Komoře písemnou žá-
dost o pozastavení výkonu právní
praxe advokátního koncipienta opat-
řenou úředně ověřeným podpisem,
je pozastaven výkon právní praxe ad-
vokátního koncipienta uplynutím ka-
lendářního měsíce, ve kterém byla
tato žádost Komoře doručena; Ko-

1a) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách).
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mora může pozastavit advokátnímu kon-
cipientovi výkon právní praxe z důvodů
uvedených v § 9 odst. 2. Advokátnímu
koncipientovi je pozastaven výkon práv-
ní praxe, byl-li vzat do vazby, nastoupil-li
výkon trestu odnětí svobody nebo byl-li
mu uložen trest zákazu činnosti spočíva-
jící v zákazu výkonu právní praxe advo-
kátního koncipienta.

(6) V případě vyškrtnutí ze seznamu
advokátních koncipientů nebo pozasta-
vení výkonu právní praxe advokátního
koncipienta se ustanovení § 7b odst. 2,
§ 8 odst. 3, § 8b odst. 1 písm. d) až e)
a § 8b odst. 2, § 9 odst. 3, § 9a odst. 1
písm. a) a b) a § 9a odst. 2 písm. d)
a § 9b použijí přiměřeně.

§ 38
(1) Advokátní koncipient vykonává u ad-

vokáta nebo u společnosti právní praxi,
jejímž cílem je získat pod vedením a do-
hledem advokáta znalosti a osvojit si zku-
šenosti potřebné k výkonu advokacie.

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

§ 39
Ustanovení § 16, § 17, § 21 a § 29

se použijí pro advokátního koncipienta
přiměřeně.

ČÁST ČTVRTÁ
ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

§ 40
(1) Zřizuje se Česká advokátní ko-

mora se sídlem v Praze.
(2) Komora je samosprávnou stavov-

skou organizací všech advokátů.
(3) Komora vykonává veřejnou

správu na úseku advokacie; při výko-
nu veřejné správy postupuje Komora
podle tohoto zákona a podle správ-
ního řádu.15), 15a)

(4) 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 or-

gány.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 41
(1) Komora má tyto orgány:
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a) sněm,
b) představenstvo,
c) předsedu komory,
d) kontrolní radu,
e) kárnou komisi,
f) zkušební komisi pro advokátní

zkoušky, zkoušky způsobilosti
a uznávací zkoušky (dále jen
„zkušební komise České advo-
kátní komory“).

(2) Komora může zřizovat poradní
orgány.

§ 42
Sněm

(1) Nejvyšším orgánem Komory je
sněm.

(2) Právo účastnit se sněmu mají
všichni advokáti. Zastoupení advokáta na
sněmu jiným advokátem není přípustné.

(3) Představenstvo svolá sněm též
tak, aby se sešel nejpozději do tří let od
předchozího sněmu.

(4) Představenstvo sněm svolá též
tehdy, pokud o to písemně požádá
v průběhu dvou kalendářních měsíců
alespoň třetina všech advokátů nebo
pokud o to požádá kontrolní rada. Před-
stavenstvo je v těchto případech po-
vinno svolat sněm nejpozději do dvou
měsíců; pokud tak představenstvo neu-
činí, je oprávněna svolat sněm kontrolní
rada. Sněm musí být svolán tak, aby se
sešel nejdříve do jednoho a nejpozději
do tří měsíců ode dne svolání.

(5) Sněm je schopný se unášet
bez ohledu na počet přítomných ad-
vokátů. Usnesení sněmu je přijato,
hlasovala-li pro něj nadpoloviční vět-
šina přítomných advokátů. Při volbě
členů a náhradníků orgánů Komory
rozhoduje počet hlasů odevzdaných
přítomnými advokáty jednotlivým
kandidátům.

(6) Sněm se svolává pozvánkou uve-
řejněnou ve Věstníku; sněm je svolán
dnem, který je uveden v záhlaví příslušné
částky Věstníku jako den jejího rozeslání.

§ 43
Sněmu přísluší

a) volit z advokátů přímou a tajnou
volbou na dobu tří let členy a ná-
hradníky představenstva, kontrolní
rady a kárné komise. Členy těchto
orgánů Komory sněm také tajným
hlasováním odvolává,

b) schvalovat stavovským předpisem
organizační řád Komory,

c) zřizovat stavovským předpisem so-
ciální fond Komory, popřípadě
i jiné fondy a stanovit pravidla je-
jich tvorby a čerpání,

d) schvalovat stavovským předpisem
výši plateb advokátů podle § 30
odst. 1, popřípadě stanovit zásady
pro určení jejich výše představen-
stvem,

e) schvalovat stavovským předpisem
výši náhrad za ztrátu času stráve-
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ného výkonem funkcí v orgánech
Komory, popřípadě stanovit zá-
sady pro určení jejich výše před-
stavenstvem,

f) projednávat a schvalovat zprávu
o činnosti ostatních orgánů Komo-
ry,

g) rušit nebo měnit rozhodnutí před-
stavenstva, vyjma rozhodnutí
podle § 44 odst. 3. Práva, která
ze zrušeného rozhodnutí předsta-
venstva vznikla advokátům nebo ji-
ným osobám, však nemohou být
dotčena,

h) schvalovat volební řád (§ 49
odst. 2) a svůj jednací řád,

i) schvalovat stavovské předpisy při-
jaté představenstvem v případech,
které si vyhradí, a

j) usnášet se ve všech dalších vě-
cech, které si vyhradí, s výjimkou
rozhodování v kárném řízení.

§ 44
Představenstvo

(1) Představenstvo je výkonným orgá-
nem Komory.

(2) Představenstvo má jedenáct čle-
nů a pět náhradníků; klesne-li počet čle-
nů představenstva pod počet stanovený
tímto zákonem, je představenstvo opráv-
něno doplnit z řad náhradníků členy
nové.

(3) Představenstvu přísluší rozhodo-
vat

a) o vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátů podle § 8 odst. 1 písm. a)
a c),

b) vyškrtnutí ze seznamu advokát-
ních koncipientů podle § 37
odst. 3 z důvodu nesplňování
podmínky uvedené v § 37
odst. 1 písm. c),

c) o pozastavení výkonu advoka-
cie podle § 9 odst. 2 písm. a)
a c),

d) o pozastavení výkonu právní pra-
xe advokátního koncipienta po-
dle § 37 odst. 5 z důvodů uvede-
ných v § 9 odst. 2 písm. a) a c).

(4) Představenstvu dále přísluší
a) volit ze svých členů a odvolávat

předsedu a místopředsedy Ko-
mory. Počet místopředsedů Ko-
mory určí organizační řád,

b) přijímat stavovské předpisy, vyjma
stavovských předpisů, jejichž
schválení podle tohoto zákona
nebo usnesení sněmu přísluší
sněmu. Pokud si však sněm vyhra-
dil schválení stavovského předpisu
představenstvem [§ 43 písm. h)],
pozbude tento stavovský předpis
platnosti, neschválí-li jej nejbližší
sněm; práva, která z tohoto stavov-
ského předpisu vznikla, však ne-
mohou být dotčena,

c) vydávat Věstník,
d) hospodařit s prostředky sociálního

fondu Komory, popřípadě dalších
fondů Komory,
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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, dokumen-

tační a studijní činnost Komory,
j) navrhovat ministru spravedl-

nosti 3 advokáty za členy Rady
pro odbornou způsobilost soud-
ců a jejich 3 náhradníky a 1 ad-
vokáta za člena Rady pro od-
bornou způsobilost státních
zástupců a jeho náhradníka,

k) činit veškerá opatření nezbytná
k zajištění řádné činnosti Komory,
jakož i provádět další činnost
podle tohoto zákona, pokud nepří-
sluší jiným orgánům Komory.

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

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

§ 45
Předseda Komory

(1) Předseda Komory jedná jménem
Komory ve všech věcech.

(2) Předsedovi Komory přísluší
rozhodovat o

a) určení advokáta podle § 18
odst. 2,

b) určení zástupce advokáta po-
dle § 27 odst. 1,

c) určení nástupce advokáta po-
dle § 27 odst. 4,

d) o vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátů podle § 8 odst. 1 písm. b),
d) a § 10 odst. 1,

e) o vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátních koncipientů podle § 37
odst. 3 z důvodu nesplňování
podmínek uvedených v § 38
odst. 1 písm. a), b), d) a e),

f) o pozastavení výkonu advoka-
cie podle § 9 odst. 1 a odst. 2
písm. b) a § 10 odst. 1,

g) o pozastavení výkonu právní
praxe advokátního koncipien-
ta podle § 37 odst. 5 z důvodu
uvedeného v § 9 odst. 2
písm. b),

h) v dalších věcech stanovených
tímto zákonem.

(3) Předseda Komory provádí zázna-
my v seznamu advokátů, v seznamu ad-
vokátních koncipientů a v seznamu
sdružení a veřejných obchodních spo-
lečností vykonávajících advokacii.

(4) Předseda Komory je oprávněn či-
nit další opatření nebo rozhodnutí, která
jsou svěřena do jeho působnosti tímto
zákonem nebo stavovským předpisem.
V době mezi zasedáními představenstva
je předseda Komory oprávněn činit i jiná
opatření nebo rozhodnutí nezbytná k za-
jištění řádné činnosti orgánů Komory,
pokud nejsou tímto zákonem nebo sta-
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vovským předpisem vyhrazena jinému
orgánu Komory.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

V § 45 odstavec 3 zní:
(3) Předseda Komory provádí záz-

namy v seznamu advokátů, v seznamu
advokátních koncipientů, v seznamu
sdružení a veřejných obchodních spo-
lečností vykonávajících advokacii
a v seznamu evropských advokátů.

§ 46
Kontrolní rada

(1) Kontrolní rada je kontrolním orgá-
nem Komory.

(2) Počet členů a náhradníků kon-
trolní rady stanoví organizační řád;
klesne-li počet členů kontrolní rady pod
počet takto stanovený, je kontrolní rada
oprávněna 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 místo-
předsedy kontrolní rady. Předseda kon-
trolní rady je oprávněn vystupovat v kár-
ném řízení podle tohoto zákona jako
kárný žalobce.

(4) Kontrolní radě přísluší dohlížet na
dodržování tohoto zákona a stavovských
předpisů jinými orgány Komory a advo-

káty; členům kontrolní rady musí být
umožněn přístup ke všem písemnos-
tem, jakož i jiným dokumentům advokátů
a Komory.

(5) Má-li kontrolní rada za to, že roz-
hodnutí, vyjma rozhodnutí podle § 44
odst. 3, nebo jiné opatření představen-
stva, včetně jím přijatého stavovského
předpisu, je v rozporu s právním předpi-
sem nebo usnesením sněmu, je opráv-
něna jeho výkon pozastavit; pozastavení
však pozbude platnosti, pokud předsta-
venstvo pozastavené rozhodnutí potvrdí
dvoutřetinovou většinou všech svých
členů. Kontrolní rada je oprávněna po-
zastavit 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 působ-
nost stanovenou tímto zákonem a kár-
ným 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 sta-
noví-li tak organizační řád, i místo-
předsedy kárné komise. Předseda kárné
komise jmenuje z členů kárné komise
členy kárných senátů (§ 33 odst. 1).
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Společná ustanovení 
o orgánech Komory

§ 48
Funkce v orgánech Komory jsou

čestné; za jejich výkon přísluší jen ná-
hrada hotových výdajů a náhrada za
ztrátu času.

§ 49
(1) Podrobnosti o organizaci Komory

a jejích orgánů stanoví organizační řád
a další stavovské předpisy.

(2) Podrobnosti o volbách do orgánů
Komory, jakož i odvolání jejich členů sta-
noví volební řád.

ČÁST PÁTÁ
PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA

SPRAVEDLNOSTI

§ 50
(1) Komora je povinna do 30 dnů před-

ložit Ministerstvu spravedlnosti veškeré
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.

§ 51
(1) Ministerstvo spravedlnosti vydává

právním přepisem po předchozím vy-
jádření Komory kárný řád.

(2) Ministr spravedlnosti je oprávněn
vystupovat v kárném řízení podle tohoto
zákona jako kárný žalobce.

(3) Ministr spravedlnosti je oprávněn
podat návrh na zahájení řízení o vyškrt-
nutí ze seznamu advokátů nebo o poza-
stavení výkonu advokacie.

§ 52
(1) Ministerstvo spravedlnosti vydává

právním předpisem po předchozím vy-
jádření Komory zkušební řád pro advo-
kátní zkoušky a uznávací zkoušky.

(2) Ministr spravedlnosti jmenuje
členy zkušební komise pro advokátní
zkoušky a uznávací zkoušky; nejméně
jednu třetinu členů zkušební komise
jmenuje ministr spravedlnosti na návrh
Komory a jednu třetinu členů na návrh
Nejvyššího soudu.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 52
(1) Ministerstvo spravedlnosti vy-

dává právním předpisem po předcho-
zím vyjádření Komory advokátní zku-
šební řád.

(2) Ministr spravedlnosti jmenuje
členy zkušební komise České advo-
kátní komory, a to nejméně jednu tře-
tinu jejích členů na návrh Komory
a jednu třetinu jejích členů na návrh
Nejvyššího soudu.
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§ 52a
Ministerstvo spravedlnosti ozna-

muje sdělením vyhlášeným ve Sbírce
zákonů profesní označení podle § 2
odst. 1 písm. b).

ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ,

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení

§ 53
(1) Stavovské předpisy upravují

otázky svěřené jim tímto zákonem; dále
se jimi stanoví

a) poplatek za advokátní zkoušku
nebo uznávací zkoušku a podrob-
nosti o jejich placení,

b) poplatek za vydání osvědčení
o zápisu do seznamu advokátů
a podrobnosti o jeho placení,

c) podrobnosti o provádění plateb
advokátů podle § 30 odst. 1,

d) pravidla vydávání Věstníku,
e) podrobnosti o jednotlivých způso-

bech výkonu advokacie,
f) podrobnosti o poskytování práv-

ních služeb advokáty, popřípadě
advokátními koncipienty,

g) podrobnosti o právech a povin-
nostech advokátů a advokátních
koncipientů stanovených tímto zá-
konem, vyjma práv a povinností
v kárném řízení a v řízení podle
§ 55 a § 55a,

h) podrobnosti o právech a povin-
nostech advokátů a advokátních
koncipientů stanovených zvlášt-
ním právním předpisem, pokud
souvisejí s výkonem advokacie.

(2) Komora vyhlašuje stavovské před-
pisy ve Věstníku; za den vyhlášení se po-
važuje den uvedený v záhlaví příslušné
částky Věstníku jako den jejího rozeslání.

(3) Stavovský předpis přijatý v sou-
ladu s tímto zákonem, který byl vyhlášen
způsobem uvedeným v odstavci 2, se
stává závazným pro advokáty a advo-
kátní koncipienty třicátým dnem po vy-
hlášení, nestanoví-li stavovský předpis
datum pozdější.

(4) Stavovský předpis uvedený v od-
stavci 1 písm. a) je závazný též pro ža-
datele o umožnění vykonání advokátní
zkoušky nebo uznávací zkoušky.

(5) Ustanovení § 50 odst. 2 není od-
stavci 3 a 4 dotčeno.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 53
(1) Stavovské předpisy upravují otáz-

ky svěřené jim tímto zákonem; dále se
jimi upravují

a) poplatek za zkoušku a podrob-
nosti o jejím placení,

b) poplatek za vydání osvědčení
o zápisu do seznamu advokátů
a poplatek za vydání osvědčení
o zápisu do seznamu evrop-
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ských advokátů a podrobnosti
o jejich placení

c) podrobnosti o provádění plateb
advokátů a usazených evropských
advokátů podle § 30 odst. 1,

d) pravidla vydávání Věstníku,
e) podrobnosti o jednotlivých způ-

sobech výkonu advokacie,
f) podrobnosti o poskytování práv-

ních služeb advokáty, popřípadě
advokátními koncipienty,

g) podrobnosti o poskytování práv-
ních služeb evropskými advokáty,

h) podrobnosti o právech a povin-
nostech advokátů, advokátních
koncipientů a evropských advo-
kátů, které jsou stanoveny tímto
zákonem, vyjma práv a povin-
ností v kárném řízení a v řízení
podle § 55 a § 55a,

i) podrobnosti o právech a povin-
nostech advokátů, advokátních
koncipientů a evropských advo-
kátů, které jsou stanoveny zvlášt-
ním právním předpisem, pokud
souvisejí s výkonem advokacie.

(2) Komora vyhlašuje stavovské
předpisy ve Věstníku; za den vyhlášení
se považuje den uvedený v záhlaví pří-
slušné částky Věstníku jako den jejího
rozeslání.

(3) Stavovský předpis přijatý v sou-
ladu s tímto zákonem, který byl vyhlá-
šen způsobem uvedeným v odstavci 2,
se stává závazným pro advokáty, advo-
kátní koncipienty a evropské advokáty

třicátým dnem po vyhlášení, nestanoví-
li stavovský předpis datum pozdější.

(4) Stavovské předpisy uvedené
v odstavci 1 písm. a) jsou závazné
také pro žadatele o umožnění vyko-
nání advokátní zkoušky, zkoušky způ-
sobilosti nebo uznávací zkoušky.

§ 54
(1) Advokátní zkouškou se prověřují

znalosti z ústavních předpisů České re-
publiky, z práva veřejného a soukromého,
včetně schopností výkladu a použití práv-
ních předpisů na konkrétní případ, jakož
i znalosti stavovských předpisů. Advokátní
zkoušku lze vykonat pouze v jazyce čes-
kém nebo slovenském.

(2) Uznávací zkouškou se ověřují zna-
losti právních předpisů o poskytování
právních služeb a základní znalosti
o právním řádu České republiky; účelem
uznávací zkoušky je i ověření znalostí
stavovských předpisů. Uznávací zkouš-
ku lze vykonat i v některém z cizích jazy-
ků používaných běžně v mezinárodním
styku.

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

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 54
(1) Advokátní zkouškou se prověřují

znalosti z ústavních předpisů České
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republiky, z práva veřejného a soukro-
mého, včetně schopností výkladu
a použití právních předpisů na kon-
krétní případ, jakož i znalosti stavov-
ských předpisů. Advokátní zkoušku
lze vykonat pouze v jazyce českém
nebo slovenském.

(2) Zkouškou způsobilosti se ově-
řují znalosti uvedené v odstavci 1,
avšak s přihlédnutím ke skutečnosti,
že žadatel o její vykonání již v někte-
rém z členských států Evropské unie
nebo členských států Dohody o ev-
ropském hospodářském prostoru spl-
nil podmínky k tomu, aby v tomto státě
získal oprávnění k poskytování práv-
ních služeb pod profesním označením
podle § 2 odst. 1 písm. b). Zkoušku
způsobilosti lze vykonat pouze v ja-
zyce českém nebo slovenském.

(3) Uznávací zkouškou se ověřují
znalosti právních předpisů o poskyto-
vání právních služeb a základní zna-
losti o právním řádu České republiky;
účelem uznávací zkoušky je i ověření
znalostí stavovských předpisů. Uzná-
vací zkoušku lze vykonat i v některém
z cizích jazyků používaných běžně
v mezinárodním styku.

(4) Podrobnosti o advokátní zkouš-
ce, zkoušce způsobilosti a uznávací
zkoušce stanoví advokátní zkušební
řád (§ 52 odst. 1).

Řízení

§ 55
(1) Ve věcech uvedených v § 44 odst.

3 a v § 45 odst. 2 postupují orgány Ko-
mory přiměřeně podle správního řádu,15)

nestanoví-li tento zákon něco jiného.
Ustanovení § 1 a 2, § 5 až 8, § 13, § 16
odst. 1 část věty za středníkem a § 16
odst. 2, § 17 odst. 1, § 26, § 31 odst. 2,
§ 35 až § 38, § 41 až § 45 § 47 odst. 1
a 4, § 48 až § 50, § 52 až § 80 a § 82 až
§ 85 správního řádu se přitom nepoužijí.

(2) Účastník může být v řízení podle
odstavce 1 zastoupen advokátem. Ko-
mora ustanoví účastníku řízení opatrov-
níka z řad advokátů, jestliže to vyžaduje
ochrana jeho zájmů, zejména byl-li sti-
žen duševní poruchou nebo chorobou,
která mu brání náležitě se hájit, a nemá
zákonného zástupce.

(3) V řízení podle odstavce 1 lze vy-
slýchat svědky, znalce nebo účastníky,
jakož i provádět jiné důkazy za podmí-
nek uvedených v § 33 odst. 6.

(4) V řízení ve věcech, v nichž příslu-
ší rozhodovat představenstvu (§ 44
odst. 3), se vždy nařídí ústní jednání.

(5) Písemné vyhotovení rozhodnutí
Komory, kterým se řízení podle od-
stavce 1 končí, musí obsahovat výrok,
odůvodnění a poučení o opravném pro-
středku, pokud jej zákon připouští, jinak
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poučení o tom, že opravný prostředek
není přípustný; odůvodnění a poučení
není třeba, bylo-li rozhodnutím vyhověno
všem účastníkům v plném rozsahu.

(6) Doručené rozhodnutí Komory,
proti kterému nelze podat opravný pro-
středek, je v právní moci.

(7) Rozhodnutí Komory je vykonatel-
né, jakmile nabylo právní moci. Komora
může v rozhodnutí vyslovit jeho před-
běžnou vykonatelnost, pokud by hrozilo
nebezpečí těžko nahraditelné nebo
značné újmy; v takovém případě je roz-
hodnutí vykonatelné dnem doručení jeho
písemného vyhotovení.

(8) Nestanoví-li tento zákon něco ji-
ného (§ 55a odst. 1), nejsou proti roz-
hodnutí Komory opravné prostředky pří-
pustné.

(9) Nesplní-li účastník řízení podle
odstavce 1 ve stanovené lhůtě dobro-
volně povinnost uloženou mu rozhodnu-
tím, které je vykonatelné, provede výkon
rozhodnutí na návrh Komory soud podle
zvláštního právního předpisu.14)

§ 55a
(1) Proti rozhodnutí Komory o vyškrt-

nutí ze seznamu advokátů podle § 8
odst. 1 písm. a) a d), o vyškrtnutí ze sez
namu advokátních koncipientů podle

§ 37 odst. 3, nebo o pozastavení vý-
konu advokacie podle § 9 odst. 1 lze
podat podle zvláštních právních před-
pisů16) opravný prostředek k soudu. Do-
kud soud nerozhodne, může Komora
vydat nové rozhodnutí, pokud jím oprav-
nému prostředku zcela vyhoví.

(2) Byla-li podle zvláštních právních
předpisů16a) proti rozhodnutí Komory
podána žaloba k soudu, může Komora,
dokud soud nerozhodne, své rozhod-
nutí změnit nebo zrušit.

§ 55b
(1) Ten,
a) kdo nebyl ve lhůtách stanovených

tímto zákonem zapsán do sezna-
mu advokátů nebo do seznamu
advokátních koncipientů,

b) komu nebylo vydáno osvědčení
o zápisu do seznamu advokátů,

c) komu ve lhůtě stanovené tímto zá-
konem nebylo umožněno vykonat
advokátní nebo uznávací zkoušku,

d) komu nebylo ve lhůtě stanovené tím-
to zákonem umožněno složení slibu,

e) o němž byl v rozporu s tímto záko-
nem proveden v seznamu advo-
kátů nebo v seznamu advokátních
koncipientů záznam uvedený
v § 55 c odst. 1 písm. c) až f),

14) § 274 písm. h) občanského soudního řádu.
16) § 250l až § 250s občanského soudního řádu.
16a) § 247 až § 250k občanského soudního řádu.
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f) o němž nebyl ve lhůtě stanovené
tímto zákonem proveden v seznamu
advokátů nebo v seznamu advokát-
ních koncipientů záznam uvedený
v § 55c odst. 1 písm. g) nebo h),

může se obrátit na soud, aby o jeho
právu rozhodl.

(2) Spory o plnění závazků vzniklých
na základě povinností advokáta uvede-
ných v § 30 odst. 1 projednává a rozho-
duje soud.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 55b
Ten,
a) kdo nebyl ve lhůtách stanove-

ných tímto zákonem zapsán do
seznamu advokátů, do seznamu
advokátních koncipientů nebo do
seznamu evropských advokátů,

b) komu nebylo do jednoho týdne po
splnění podmínek stanovených
tímto zákonem vydáno osvědčení
o zápisu do seznamu advokátů
nebo osvědčení o zápisu do sez-
namu evropských advokátů,

c) komu nebylo ve lhůtě stanovené
tímto zákonem umožněno vyko-
nat advokátní zkoušku, zkoušku
způsobilosti nebo uznávací zkouš-
ku,

d) komu nebylo ve lhůtě stanovené
tímto zákonem umožněno slože-
ní slibu,

e) o němž nebyl ve lhůtě stanovené
tímto zákonem proveden v sez-
namu advokátů, v seznamu
advokátních koncipientů nebo
v seznamu evropských advokátů
záznam uvedený v § 55c odst. 1
písm. a) nebo d),

f) o němž byl v rozporu s tímto zá-
konem proveden v seznamu ad-
vokátů, v seznamu advokátních
koncipientů nebo v seznamu ev-
ropských advokátů záznam uve-
dený v § 55c odst. 1 písm. b)
nebo c),

je oprávněn obrátit se na soud, aby
o jeho právu rozhodl.

(2) Spory o plnění závazků vzniklých
na základě povinností uvedených v § 30
odst. 1 projednává a rozhoduje soud.

§ 55c
(1) Záznam v seznamu advokátů

nebo v seznamu advokátních koncipi-
entů se rozumí vyznačení následujících
skutečností:

a) zápis do seznamu advokátů,
b) zápis do seznamu advokátních

koncipientů,
c) vyškrtnutí ze seznamu advokátů,
d) vyškrtnutí ze seznamu advokát-

ních koncipientů,
e) pozastavení výkonu advokacie,
f) pozastavení výkonu právní praxe

advokátního koncipienta,
g) zánik pozastavení výkonu advoka-

cie,

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO/KVĚTEN 2003 BULLETIN ADVOKACIE

s t r a n a 50



P R Á V N Í  P Ř E D P I S Y  O  A D V O K A C I I

BULLETIN ADVOKACIE ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO/KVĚTEN 2003

s t r a n a 51

h) zánik pozastavení výkonu právní
praxe advokátního koncipienta,

i) další skutečnosti stanovené sta-
vovským předpisem.

(2) Komora uveřejňuje záznamy podle
odstavce 1 písm. a) až h) ve Věstníku.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 55c
(1) Záznamem v seznamu advo-

kátů, v seznamu advokátních koncipi-
entů nebo v seznamu evropských
advokátů se rozumí vyznačení násle-
dujících skutečností:

a) zápis do seznamu advokátů, do
seznamu advokátních koncipi-
entů nebo do seznamu evrop-
ských advokátů,

b) vyškrtnutí ze seznamu advokátů,
ze seznamu advokátních konci-
pientů nebo ze seznamu evrop-
ských advokátů,

c) pozastavení výkonu advokacie
nebo pozastavení výkonu právní
praxe advokátního koncipienta,

d) zánik pozastavení výkonu advo-
kacie nebo zánik pozastavení vý-
konu právní praxe advokátního
koncipienta,

e) další skutečnosti stanovené sta-
vovským předpisem.

(2) Komora uveřejňuje záznamy
podle odstavce 1 písm. a) až d) ve
Věstníku.

§ 55d
(1) Seznam advokátů a seznam advo-

kátních koncipientů jsou veřejnými sez-
namy; každý do nich může v sídle Ko-
mory nahlédnout a pořizovat si z nich
výpisy.

(2) Osvědčení o zápisu do seznamu
advokátů (§ 5 odst. 4), osvědčení podle
§ 27 odst. 2, jakož i výpisy ze seznamu
advokátů a výpisy ze seznamu advokát-
ních koncipientů vydané Komorou jsou
veřejnými listinami.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 55d
(1) Seznam advokátů, seznam ad-

vokátních koncipientů a seznam ev-
ropských advokátů jsou veřejnými sez-
namy; každý do nich může v sídle
Komory nahlédnout a pořizovat si
z nich výpisy.

(2) Seznam advokátů, seznam ad-
vokátních koncipientů a seznam ev-
ropských advokátů obsahují tyto
osobní údaje advokátů, advokátních
koncipientů nebo evropských advoká-
tů:

a) jméno a příjmení,
b) rodné číslo, a není-li přiděleno,

datum narození,
c) adresu bydliště a sídla.
(3) Osvědčení podle § 5g a § 27

odst. 2, osvědčení o zápisu do sezna-
mu advokátů, osvědčení o zápisu do
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seznamu evropských advokátů, jakož
i výpisy ze seznamu advokátů, ze sez-
namu advokátních koncipientů a ze sez-
namu evropských advokátů vydané Ko-
morou jsou veřejnými listinami.

§ 55e
(1) Písemnosti určené advokátovi do-

ručuje Komora do jeho sídla; ustanovení
§ 14 odst. 3 a § 15 odst. 5 tím nejsou
dotčena. Písemnosti určené advokát-
nímu koncipientovi doručuje Komora do
sídla advokáta, k němuž je advokátní
koncipient v pracovním poměru; je-li ad-
vokátní koncipient v pracovním poměru
ke společnosti (§ 15), doručuje Komora
písemnosti advokátnímu koncipientovi
do sídla této společnosti nebo do sídla
kteréhokoliv advokáta, který je jejím
společníkem.

(2) Výzva k zaplacení podle § 8
odst. 1 písm. d), kárná žaloba, rozhod-
nutí vydaná v kárném řízení, o nichž to
stanoví kárný řád, rozhodnutí vydaná
v řízení podle § 55, jimiž se toto řízení
končí, jakož i rozhodnutí, kterým Ko-
mora zaměnila nebo zrušila své rozhod-
nutí poté, co byla proti němu podána ža-
loba nebo opravný prostředek k soudu
(§ 55a), se doručují advokátovi nebo ad-
vokátnímu koncipientovi do místa uvede-
ného v odstavci 1 do vlastních rukou.

(3) Pro doručování písemností podle
odstavce 2 se použijí přiměřeně ustano-

vení zvláštních právních předpisů o do-
ručování rozhodnutí vydaných ve správ-
ním řízení,16b) a to bez ohledu na to, zda
se adresát v místě doručení zdržuje.

(4) Má-li advokát nebo advokátní kon-
cipient v kárném řízení nebo v řízení
podle § 55 zástupce nebo opatrovníka,
doručují se písemnosti uvedené v od-
stavci 2 pouze tomuto zástupci nebo
opatrovníkovi.

Znění účinné od přistoupení České
republiky do Evropské unie:

§ 55e
(1) Písemnosti určené advokátovi

nebo usazenému evropskému advoká-
tovi doručuje Komora do jeho sídla;
ustanovení § 14 odst. 3 a § 15 odst. 5
tím nejsou dotčena. Písemnosti ur-
čené hostujícímu evropskému advoká-
tovi doručuje Komora do místa uvede-
ného v § 35j odst. 1. Písemnosti
určené advokátnímu koncipientovi do-
ručuje Komora do sídla advokáta, k ně-
muž je advokátní koncipient v pracov-
ním poměru; je-li advokátní koncipient
v pracovním poměru ke společnosti
(§ 15), doručuje Komora písemnosti ad-
vokátnímu koncipientovi do sídla této
společnosti nebo do sídla kteréhokoliv
advokáta, který je jejím společníkem.

(2) Výzva k zaplacení podle § 8
odst. 1 písm. d), kárná žaloba, předvo-
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lání účastníka kárného řízení k jed-
nání, rozhodnutí vydaná v kárném ří-
zení, o nichž to stanoví kárný řád, roz-
hodnutí vydaná v řízení podle § 55,
jimiž se toto řízení končí, jakož i roz-
hodnutí, kterým Komora zaměnila nebo
zrušila své rozhodnutí poté, co byla
proti němu podána žaloba nebo oprav-
ný prostředek k soudu (§ 55a), se do-
ručují advokátovi, advokátnímu konci-
pientovi nebo evropskému advokátovi
do místa uvedeného v odstavci 1 do
vlastních rukou.

(3) Pro doručování písemností podle
odstavce 2 se použijí přiměřeně usta-
novení zvláštních právních předpisů
o doručování rozhodnutí vydaných ve
správním řízení,16b) a to bez ohledu na
to, zda se adresát v místě doručení
zdržuje.

(4) Má-li advokát, advokátní konci-
pient nebo usazený evropský advokát
v kárném řízení nebo v řízení podle
§ 55 zástupce nebo opatrovníka, do-
ručují se písemnosti uvedené v od-

stavci 2 pouze tomuto zástupci nebo
opatrovníkovi.

(5) Předchozími odstavci není do-
tčeno ustanovení § 35j odst. 1 věta
druhá.

§ 56
(1) Advokát je oprávněn spravovat

cizí majetek, včetně výkonu funkce
správce konkurzní podstaty podle
zvláštních právních předpisů.17)

(2) Ustanovení části druhé hlavy
druhé a třetí tohoto zákona se použijí
pro činnost advokáta podle odstav-
ce 1, jakož i pro další činnosti advo-
kátů vykonávané podle zvláštních
předpisů17a) přiměřeně. Advokát však
nemá povinnost mlčenlivosti podle
§ 21 ohledně skutečností, o nichž se
dozvěděl v souvislosti s výkonem
funkce správce konkurzní podstaty;
ustanovení zvláštních právních před-
pisů17b) o povinnosti mlčenlivosti
správce konkurzní podstaty tím ne-
jsou dotčena.

16b) § 24 a § 25 správního řádu.
17) § 8 z. č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
17a) Např. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnos-

tenský 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 zá-
kona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, § 28 a § 29 zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

17b) § 8 odst. 8 z. č. 328/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.



podle dosavadních předpisů se pova-
žuje za právní praxi advokátního koncipi-
enta podle tohoto zákona.

§ 59
(1) Advokátní zkouška složená do dne

účinnosti tohoto zákona podle dosavad-
ních předpisů se považuje za advokátní
zkoušku podle tohoto zákona.

(2) Zkouška komerčního právníka
složená do dne účinnosti tohoto zákona
podle dosavadních předpisů se pova-
žuje za advokátní zkoušku podle tohoto
zákona.

(3) Advokátní zkouška složená do
31. prosince 1992 podle zákona Slo-
venské národní rady č. 132/1990 Sb.,
o advokacii, se považuje za advokátní
zkoušku 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 advo-
kát 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
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Přechodná ustanovení

§ 57
(1) Advokáti zapsaní v seznamu advo-

kátů vedeném podle dosavadních před-
pisů se dnem účinnosti tohoto zákona
stávají advokáty podle tohoto zákona;
Komora je zapíše do seznamu advokátů
bez žádosti.

(2) Komerční právníci zapsaní v sez-
namu 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 ve-
deném podle dosavadních předpisů se
dnem účinnosti tohoto zákona stávají
advokátními koncipienty podle tohoto
zákona; Komora je zapíše do seznamu
advokátních koncipientů bez žádosti.

(2) Právní čekatelé komerčního právní-
ka a zapsaní v seznamu právních čekatelů
vedeném podle dosavadních předpisů se
dnem účinnosti tohoto zákona stávají ad-
vokátními koncipienty podle tohoto zá-
kona; Komora je zapíše do seznamu ad-
vokátních koncipientů bez žádosti.

(3) Praxe vykonaná advokátními kon-
cipienty a čekateli komerčního právníka
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získané na právnické fakultě vysoké
školy se sídlem na území České a Slo-
venské Federativní Republiky nebo je-
jích právních předchůdců.

§ 62
(1) Kárné opatření vyškrtnutí ze sez-

namu advokátů a disciplinární opatření
vyškrtnutí ze seznamu komerčních práv-
níků uložená podle dosavadních před-
pisů se považují za kárné opatření vy-
škrtnutí 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
podle dosavadních předpisů, přede
dnem účinnosti zákona, je oprávněn
jako kárný žalobce podat pouze před-
seda kontrolní rady, a to ve lhůtách sta-
novených k podání návrhu na zahájení
kárného řízení nebo disciplinárního říze-
ní těmito předpisy.

(3) Kárné řízení nebo disciplinární ří-
zení zahájené přede dnem účinnosti zá-
kona podle dosavadních předpisů se
dokončí podle těchto předpisů; působ-
nost kárných orgánů podle dosavadních
předpisů vykonávají v tomto řízení pří-
slušné orgány Komory.

§ 63
Právo toho, kdo nebyl podle dosa-

vadních předpisů zapsán do seznamu
advokátů nebo seznamu komerčních

právníků, kdo byl z těchto seznamů
podle dosavadních předpisů vyškrtnut
nebo komu byl podle dosavadních před-
pisů pozastaven výkon advokacie nebo
výkon činnosti komerčního právníka, do-
máhat 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 předsta-
venstva České advokátní komory a čle-
nů představenstva Komory komerčních
právníků České republiky zvolených
podle dosavadních předpisů.

(2) Představenstvo uvedené v od-
stavci 1 zvolí ze svých členů předsedu
a popřípadě i místopředsedy Komory.

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

§ 66
(1) Do zvolení kontrolní rady podle to-

hoto zákona vykonává její působnost
kontrolní rada složená z členů revizní ko-
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mise České advokátní komory a členů
dozorčí rady Komory komerčních práv-
níků České republiky zvolených podle
dosavadních předpisů.

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

§ 67
(1) Do zvolení kárné komise podle to-

hoto zákona vykonává její působnost
kárná komise složená z členů kárné ko-
mise České advokátní komory a členů
disciplinární komise Komory komerč-
ních právníků České republiky zvole-
ných podle dosavadních předpisů.

(2) Kárná komise uvedená v odstav-
ci 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 pře-

cházejí práva a povinnosti České advo-
kátní komory zřízené zákonem České
národní rady č. 128/1990 Sb., o advo-
kacii, a Komory komerčních právníků
zřízené zákonem České národní rady

č. 209/1990 Sb., o komerčních právní-
cích a právní pomoci jimi poskytované,
na Komoru.

Závěrečná ustanovení

§ 70
(1) Živnostenská oprávnění k posky-

tování 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) zahr-
nuje poskytování právních služeb, jsou
povinni přizpůsobit společenskou
smlouvu nebo stanovy a právní poměry
obchodní společnosti (družstva) tomuto
zákonu do šesti měsíců ode dne jeho
účinnosti a podat v téže lhůtě návrh na
příslušný zápis v obchodním rejstříku;
neučiní-li tak, použije se přiměřeně
ustanovení § 764 odst. 2 věta druhá
a třetí obchodního 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 právní pomoci jimi poskytované.
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§ 72
Tento zákon nabývá účinnosti dnem

1. července 1996.

Čl. III zákona č. 210/1999 Sb. zní:

Přechodná ustanovení

1. Žádosti o zápis do seznamu advo-
kátů nebo do seznamu advokátních
koncipientů a žádosti o vykonání advo-
kátní nebo uznávací zkoušky podané
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona se projednají podle dosavadních
předpisů.

2. Kárné řízení zahájené před účin-
ností tohoto zákona se dokončí podle do-
savadních předpisů; kárné opatření podle
tohoto zákona lze uložit tehdy, pokud je to
pro kárně obviněného příznivější.

3. Ostatní řízení zahájená před účin-
ností tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních předpisů.

4. Na toho, komu bylo v kárném ří-
zení zahájeném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona uloženo kárné opat-
ření vyškrtnutí ze seznamu advokátů, se
hledí, jako by se nedopustil kárného
provinění, popřípadě jako by mu toto
kárné opatření nebylo uloženo, a to
dnem, kdy uplynula doba trvání vyškrt-
nutí tímto kárným opatřením stanovená.

5. Na advokáta nebo advokátního
koncipienta, kterému bylo v kárném ří-
zení zahájeném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona uloženo kárné opat-

ření písemné napomenutí nebo písemné
napomenutí oznámené ostatním advoká-
tům, se hledí, jako by se nedopustil kár-
ného provinění, popřípadě jako by mu
toto kárné opatření nebylo uloženo, a to
dnem, kdy rozhodnutí o uložení tohoto
kárného opatření bylo vykonáno.

6. Výkon rozhodnutí, kterým bylo
v kárném řízení zahájeném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona uloženo
kárné opatření ve formě pokuty, se pro-
vede podle tohoto zákona; obdobně se
provede výkon rozhodnutí, kterým byla
v kárném řízení zahájeném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona uložena
povinnost k náhradě nákladů kárného
řízení. Na advokáta nebo advokátního
koncipienta, kterému bylo v kárném řízení
zahájeném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona uloženo kárné opatření ve
formě pokuty, se hledí, jako by se nedo-
pustil kárného provinění, popřípadě jako
by mu toto kárné opatření nebylo ulo-
ženo, uplynula-li ode dne, kdy rozhodnutí
o uložení kárného opatření bylo vyko-
náno, doba jednoho roku.

7. Doba, po kterou je advokát v pro-
dlení se zaplacením příspěvku na čin-
nost Komory, se pro účely rozhodování
o vyškrtnutí ze seznamu advokátů počítá
od účinnosti tohoto zákona.

8. Doba, po kterou advokátovi brání
jiná překážka ve vykonávání advokacie,
se pro účely rozhodování o pozastavení
výkonu advokacie počítá od účinnosti
tohoto zákona.
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9. Doba pozastavení výkonu advoka-
cie proto, že advokátovi vznikl pracovní
nebo jiný obdobný poměr nebo že začal
vykonávat jinou činnost neslučitelnou
s výkonem advokacie, které trvají ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro
účely vyškrtnutí ze seznamu advokátů
počítá ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

10. Ten, komu byl podle dosavadních
předpisů pozastaven výkon advokacie
na základě jeho žádosti, je vyškrtnut ze
seznamu advokátů ke dni, kdy uplyne
doba čtyř let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, trvá-li k tomuto dni poza-
stavení výkonu advokacie z tohoto dů-
vodu.

11. Přechod práv a povinností souvi-
sejících s poskytováním právních služeb
na zástupce advokáta ustanoveného
přede dnem účinnosti tohoto zákona se
řídí dosavadními předpisy.

12. Stavovské předpisy přijaté Komo-
rou přede dnem účinnosti tohoto zá-
kona se považují za stavovské předpisy
podle tohoto zákona, pokud upravují
věci, které tento zákon stavovským
předpisům svěřuje; povinnost Komory
předložit stavovský předpis Ministerstvu
spravedlnosti a oprávnění ministra spra-
vedlnosti podat návrh na jeho přezkou-
mání soudem nejsou tím dotčena.

13. Za vysokoškolské vzdělání zís-
kané v rámci magisterského studijního
programu v oblasti práva studiem na vy-
soké škole se sídlem v České republice
se pro účely zápisu do seznamu advo-
kátů nebo zápisu do seznamu advokát-
ních koncipientů považuje též vysoko-
školské vzdělání získané před 1. lednem
1999 na právnické fakultě vysoké školy
se sídlem v České republice.

Čl. IV zákona č. 210/1999 Sb. zní:

Zmocňovací ustanovení

Předseda Poslanecké sněmovny se
zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil
úplné znění zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, jak vyplývá ze změn prove-
deným tímto zákonem.

Čl. V zákona č. 210/1999 Sb. zní:

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnác-
tým dnem následujícím po dni vyhlášení. 

Den vyhlášení: 20. září 1999.20)

Čl. I, IV a V zákona č. 228/2002 Sb.
zní:
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20) Účinnost novel: z. č. 210/1999 Sb. – 5. 10. 1999; z. č. 120/2001 Sb. – 1. 5. 2001;
z. č. 6/2002 Sb. – 1. 4. 2002; z. č. 228/2002 Sb. – 4. 6. 2002, 1. 1. 2003.
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Čl. I
Přechodná ustanovení

1. O nový zápis do seznamu advo-
kátů podle § 5f může požádat i advo-
kát, který byl zapsán do seznamu ad-
vokátů po složení uznávací zkoušky
podle dosavadních předpisů.

2. K vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátů podle § 7b odst. 1 písm. g) na
základě žádosti, která došla České
advokátní komoře přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona, dojde
po uplynutí doby stanovené dosa-
vadními předpisy.

3. K vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátních koncipientů podle § 37
odst. 4 písm. b) na základě žádosti,
která došla České advokátní komoře
přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, dojde po uplynutí doby sta-
novené dosavadními předpisy.

4. Řízení ve věcech uvedených
v § 55 odst. 1 větě první, která byla za-
hájena přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, dokončí orgán České
advokátní komory příslušný podle do-
savadních předpisů.

5. Zkušební komise pro advokátní
a uznávací zkoušky jmenovaná po-
dle dosavadních předpisů se pova-
žuje za zkušební komisi České advo-
kátní komory podle zákona č. 85/
/1996 Sb., o advokacii, ve znění to-
hoto zákona.

Čl. IV
Předseda vlády se zmocňuje, aby

ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné zně-
ní zákona č. 85/1996 Sb., o advo-
kacii, jak vyplývá z pozdějších záko-
nů.

Účinnost
Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti
dnem vstupu smlouvy o přistoupení
České republiky do Evropské unie
v platnost, s výjimkou čl. I bodů 3, 4,
7, 9, 10, 13, 15 až 18, 21 až 26, 29,
30, 32, 34, 43 a 51 a čl. III, které na-
bývají účinnosti dnem vyhlášení,
a čl. I bodu 27, který nabývá účin-
nosti dnem 1. ledna 2003.
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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 klien-
tem (dále jen „smluvní odměna“); není-li
odměna advokáta takto určena, řídí se
ustanoveními této vyhlášky o mimo-
smluvní odměně.

(2) Při stanovení nákladů řízení, je-
jichž 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
povinen upozornit klienta, jedná-li s ním
o smluvní odměně, nestanoví-li zvlášt-
ní právní předpis jinak.2)

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

§ 2
(1) Advokát má vedle nároku na od-

měnu advokáta též nárok na náhradu
hotových výdajů a na náhradu za pro-
meškaný čas za podmínek a ve výši sta-
novené 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

1) Úplné znění vyhlášky s komentářem a judikáty bylo otištěno ve zvláštním čísle Bulletinu ad-
vokacie v září 2000.

2) Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za za-
stupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

1.2 
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. 

ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů 
za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky
č. 235/1997 Sb. ze dne 25. září 1997, vyhlášky č. 484/2000 Sb. 

ze dne 18. 12. 20001) a vyhlášky č. 68/2003 Sb. 
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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 časo-
vých jednotek (dále jen „časová od-
měna“), náleží dohodnutá sazba časové
odměny za každou započatou časovou
jednotku, není-li dohodnuto jinak. Na
požádání klienta je advokát povinen při
vyúčtování odměny advokáta předložit
klientovi časovou specifikaci poskytnu-
tých právních služeb.

(2) Jestliže advokát ve smlouvě o ča-
sové odměně provedl odhad její celkové
výše, je povinen předem písemně upo-
zornit klienta na podstatné překročení
původně odhadnuté výše odměny advo-
káta; jinak se nemůže domáhat zapla-
cení 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 do-
hodnuto jinak.

Oddíl druhý
Mimosmluvní odměna

§ 6
Výše mimosmluvní odměny

(1) Výše mimosmluvní odměny se
stanoví podle sazby mimosmluvní od-
měny za jeden úkon právní služby
a podle počtu úkonů právní služby, které
advokát ve věci vykonal.

(2) Za správu majetku náleží odměna
ve výši 10 % ročního příjmu ze spravova-
ného majetku, nejméně 1 000 Kč ročně.

§ 7
Sazba mimosmluvní odměny

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

do 500 Kč 250 Kč
přes 500 Kč do 1 000 Kč 500 Kč
přes 1 000 Kč do 5 000 Kč

750 Kč
přes 5 000 Kč do 10 000 Kč 

1 000 Kč
přes 10 000 Kč do 200 000 Kč 

1 000 Kč 
a 25 Kč za každých započatých

1 000 Kč, o které hodnota převy-
šuje 10 000 Kč

v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti
č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.
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přes 200 000 Kč 5 750 Kč 
a 25 Kč za každých započatých

10 000 Kč, o které hodnota pře-
vyšuje 200 000 Kč

přes 10 000 000 Kč 30 250 Kč 
a 25 Kč za každých započatých

100 000 Kč, o které hodnota pře-
vyšuje 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 je-
jich příslušenství v době započetí úkonu
právní služby, jichž se právní služba
týká; za cenu práva se považuje jak hod-
nota pohledávky, tak i závazku.

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

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

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

(5) Ve věcech zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví se vychází

z ceny celé věci po odečtení ceny po-
dílu klienta, směřuje-li návrh na přikázání
věci klientovi nebo v případě návrhu na
prodej věci. Směřuje-li návrh na přiká-
zání věci ostatním spoluvlastníkům, vy-
chází se z ceny celé věci po odečtení
ceny podílu ostatních spoluvlastníků.
V případě návrhu na reálné rozdělení
věci se vychází z ceny celé věci.

(6) Ve věcech vypořádání bezpodílo-
vého spoluvlastnictví manželů se vychází
z poloviny hodnoty všech jednotlivých
věcí, pohledávek a závazků, které strany
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 1 000 Kč.

(2) Ve věcech péče o nezletilé, osvo-
jení, pěstounské péče, způsobilosti
k právním úkonům, věcech opatrovnic-
kých, věcech prohlášení za mrtvého
a ve věcech nároků fyzických osob v ob-
lasti sociálního zabezpečení, důchodo-
vého, nemocenského a všeobecného
zdravotního pojištění se považuje za ta-
rifní hodnotu 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 úko-
nu, nejde-li o určení práva k věci
penězi ocenitelné nebo nejde-li
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o určení neplatnosti právního úko-
nu, jehož předmětem je věc nebo
plnění penězi ocenitelné,

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

c) zřízení nebo zrušení věcného bře-
mene a dalších práv a povinností
z věcných břemen,

d) ochrany osobnosti, osobních autor-
ských práv, věcí podle zákona o pe-
riodickém tisku a ostatních infor-
mačních prostředcích bez návrhu
na náhradu nemajetkové újmy,

e) nájmů nebytových prostor, staveb
a pozemků, nejde-li o peněžité pl-
nění,

f) žalob, kasačních stížností a dal-
ších právních věcí projednáva-
ných podle soudního řádu správ-
ního, s výjimkou věcí podle od-
stavce 2, a

g) ústavních stížností, s výjimkou věcí
podle odstavce 2.

(4) Ve věcech ochrany osobnosti,
osobních autorských práv, věcí podle
zákona o periodickém tisku a ostatních
informačních prostředcích s návrhem na
náhradu nemajetkové újmy se považuje
za tarifní hodnotu částka 30 000 Kč.

§ 10
(1) Při zastupování v řízení o přestup-

cích se považuje za tarifní hodnotu
částka 1 000 Kč.

(2) Při obhajobě v trestním řízení ve
věcech, ve kterých soud prvního stupně
rozhoduje v neveřejném zasedání, se
považuje za tarifní hodnotu částka 500
Kč.

(3) Při obhajobě v trestním řízení, ne-
jde-li o věci podle odstavce 2, se pova-
žuje za tarifní hodnotu

a) částka 1 000 Kč, jde-li o trestný
čin, na který zákon stanoví trest
odnětí svobody, jehož horní hra-
nice nepřevyšuje jeden rok,

b) částka 10 000 Kč, jde-li o trestný
čin, na který zákon stanoví trest
odnětí svobody, jehož horní hra-
nice převyšuje jeden rok a nepře-
vyšuje pět let,

c) částka 30 000 Kč, jde-li o trestný
čin, na který zákon stanoví trest
odnětí svobody, jehož horní hra-
nice převyšuje pět let a nepřevy-
šuje 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 výji-
mečný trest.

(4) K zákonnému snížení sazby u mla-
distvých se nepřihlíží.

§ 11
Úkony právní služby

(1) Mimosmluvní odměna náleží za kaž-
dý z těchto úkonů právní služby:

a) převzetí a příprava zastoupení nebo
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obhajoby na základě smlouvy o po-
skytnutí právních služeb,

b) první porada s klientem včetně
převzetí a přípravy zastoupení
nebo obhajoby, je-li klientovi zá-
stupce nebo obhájce ustanoven
soudem,

c) další porada s klientem přesahující
jednu hodinu,

d) písemné podání soudu nebo jiné-
mu orgánu týkající se věci samé,

e) účast při vyšetřovacích úkonech
v přípravném řízení, a to každé za-
počaté dvě hodiny,

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

g) účast při úkonu správního nebo ji-
ného orgánu, účast na jednání
před soudem 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, do-

jde-li k němu před zahájením říze-
ní, odvolání proti rozhodnutí o před-
běžném opatření a vyjádření k nim,

k) odvolání, dovolání, návrh na ob-
novu řízení, popřípadě stížnost
proti rozhodnutí o návrhu na ob-
novu řízení a vyjádření k nim,

l) podnět k podání stížnosti pro po-
rušení zákona a vyjádření ke stíž-
nosti pro porušení zákona,

m) sepsání listiny o právním úkonu.
(2) Mimosmluvní odměna ve výši jed-

né poloviny náleží za každý z těchto úko-
nů právní služby:

a) návrh na předběžné opatření, do-
jde-li k němu po zahájení řízení,
návrh na zajištění důkazů nebo dě-
dictví,

b) návrh na opravu odůvodnění roz-
hodnutí, na odstranění následků
zmeškání lhůty a na změnu roz-
hodnutí odsuzujícího k plnění v bu-
doucnu splatných dávek nebo
k plnění ve splátkách,

c) odvolání proti rozhodnutí, pokud
nejde o rozhodnutí ve věci samé,
a vyjádření k takovému odvolání,

d) návrhy a stížnosti ve věcech, ve
kterých se rozhoduje ve veřejném
zasedání, a vyjádření k nim, s vý-
jimkou odvolání, návrhu na obno-
vu řízení a podnětu ke stížnosti pro
porušení zákona,

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

f) účast při jednání, při kterém došlo
pouze k vyhlášení rozhodnutí.

(3) Za úkony právní služby neuve-
dené v odstavcích 1 a 2 náleží odměna
jako za úkony, jimž jsou svou povahou
a účelem nejbližší.
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§ 12
Zvýšení nebo snížení 
mimosmluvní odměny

(1) U úkonů právní služby mimořádně
obtížných, zejména je-li k nim třeba pou-
žití cizího práva nebo cizího jazyka,
nebo u úkonů právní služby časově ná-
ročných může advokát zvýšit mimo-
smluvní 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 zvy-
šuje mimosmluvní odměna náležející ve
věci s nejvyšší tarifní hodnotou o polo-
vinu mimosmluvní odměny, jež by jinak
náležela v ostatních spojených věcech.

(4) Jde-li o společné úkony při zastu-
pování 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 zastupova-
nou nebo obhajovanou osobu nebo za
každý takto stíhaný trestný čin mimo-
smluvní 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 pod-
mínkách poskytnutí této právní služby
stanovit, že se mimosmluvní odměna

přiměřeně sníží, popřípadě bude po-
skytnuta bezplatně.

ČÁST TŘETÍ
NÁHRADA HOTOVÝCH 
VÝDAJŮ A NÁHRADA 

ZA PROMEŠKANÝ ČAS

§ 13
Náhrada hotových výdajů

(1) Advokátu náleží náhrada hotových
výdajů účelně vynaložených v souvislosti
s poskytnutím právní služby, zejména na
soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje,
poštovné, telekomunikační poplatky,
znalecké posudky a odborná vyjádření,
překlady, opisy a fotokopie.

(2) Advokát se může s klientem dohod-
nout na přiměřené paušální částce jako
náhradě veškerých nebo některých hoto-
vých výdajů, jejichž vynaložení se předpo-
kládá v souvislosti s poskytnutím právní
služby. Klient pak při vyúčtování nemůže
požadovat specifikaci těchto hotových vý-
dajů a advokát nemůže požadovat ná-
hradu těch hotových výdajů, o něž byla
dohodnutá paušální částka překročena.

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

(4) Není-li o výši náhrady cestovních vý-
dajů dohodnuto jinak, řídí se výše této ná-
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Ministr: 
JUDr. Novák v. r.

hrady právními předpisy o cestovních ná-
hradách.3)

§ 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
advokáta, za čas strávený cestou
do tohoto místa a zpět,

b) za čas promeškaný v důsledku
zpoždění zahájení jednání před sou-
dem 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 mi-
mosmluvní 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
odročeno nebo se nekonalo z důvodů
spočívajících na straně klienta advokáta
a byly-li tyto důvody advokátovi známy
nejméně dva dny před termínem jed-
nání, náleží 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 příslu-
ší advokátu nebo komerčnímu právníkovi
odměna podle dosavadních předpisů.

§ 15a4)

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

§ 16
Zrušuje se vyhláška Ministerstva spra-

vedlnosti České republiky č. 270/1990
Sb., o odměnách advokátů a komerčních
právníků za poskytování právní pomoci,
ve znění vyhlášky č. 573/1990 Sb.

§ 17
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

1. července 1996.5)

3) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
4) § 15a nabyl účinnosti dnem 1. října 1997.
5) Účinnost novely č. 68/2003 Sb. – 26. 2. 2003.
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Ministerstvo spravedlnosti stanoví
podle § 374a písm. c) zákona č. 99/
/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zně-
ní zákona č. 263/1992 Sb., zákona č.
24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Hlava I
Obecná ustanovení

§ 1
(1) Při rozhodování o náhradě ná-

kladů řízení (§ 151 občanského soud-
ního řádu) soud určí výši odměny za za-
stupování účastníka advokátem nebo
notářem v občanském soudním řízení
podle sazeb a za podmínek uvedených
v této vyhlášce.

(2) U odměny za zastupování notá-
řem se podle této vyhlášky postupuje,
jen zastupoval-li notář účastníka v roz-
sahu svého oprávnění stanoveného
zvláštním právním předpisem.1)

§ 2
(1) Sazby odměny se stanoví pro ří-

zení v jednom stupni z peněžité částky,
která je předmětem řízení, nebo podle
druhu projednávané věci.

(2) V sazbě podle odstavce 1 jsou za-
hrnuty všechny úkony právní služby pro-
vedené advokátem nebo notářem s vý-
jimkou odměny za úkony, která patří
k nákladům řízení, o jejichž náhradě
soud rozhoduje podle § 147 občan-
ského soudního řádu.

1) § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozděj-
ších předpisů.

1.3 
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. 

ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše 
odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem 

při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení 
a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti 

č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů 
za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších

předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.
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Hlava II
Sazba odměn

Díl 1
Sazby odměn v řízení prováděném

podle části třetí občanského
soudního řádu

§ 3
(1) Není-li stanoveno jinak, ve vě-

cech, v nichž je předmětem řízení zapla-
cení peněžité částky, činí sazba odměny

1. do 500 Kč 1 500 Kč,
2. přes 500 do 1 000 Kč

3 000 Kč,
3. přes 1 000 do 5 000 Kč

4 500 Kč,
4. přes 5 000 do 10 000 Kč 

6 000 Kč,
5. přes 10 000 do 200 000 Kč 

6 000 Kč 
a 15 % z částky 

přesahující 10 000 Kč,
6. přes 200 000 Kč 34 500 Kč

a 1,5 % z částky 
přesahující 200 000 Kč,

7. přes 10 000 000 Kč 181 500 Kč
a 0,015 % z částky 

přesahující 10 000 000 Kč.
(2) Jde-li o opětující se plnění, činí

předmět řízení podle odstavce 1 součet
těchto plnění; u plnění na dobu neurči-
tou nebo na dobu delší než pět let však
činí jen pětinásobek ročního plnění.

(3) Při určení sazby podle odstavce 1
se nepřihlíží k příslušenství pohledávky
nebo práva.

(4) Je-li předmětem řízení plnění ze
smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádře-
no v penězích, považuje se za předmět
řízení částka uvedená ve smlouvě; totéž
platí, je-li předmětem řízení vrácení pl-
nění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

(5) Je-li předmětem řízení směnka
nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité
částky, považuje se za předmět řízení
peněžitá částka uvedená ve směnce
nebo šeku; totéž platí, je-li předmětem
řízení jiný cenný papír, na němž je uve-
dena jeho jmenovitá hodnota.

(6) Je-li peněžitá částka vyjádřena
v cizí měně, stanoví se předmět řízení
v české měně podle kurzu platného pro
nákup valut, který je uveden v kurzovním
lístku České národní banky vydaném
k prvnímu dni měsíce, v němž se rozho-
duje o náhradě nákladů řízení. U měn
neuvedených v kurzovním lístku České
národní banky se použije kurz EURO
nebo USD k této měně vyhlášený ústřed-
ní nebo jí na roveň postavenou bankou
státu, v němž platí přepočítávaná měna.

§ 4
(1) Ve věcech zrušení a vypořádání

podílového spoluvlastnictví a ve věcech
vypořádání společného jmění nebo ji-
ného majetku manželů se sazba od-
měny stanoví podle § 3.
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(2) Ve věcech zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví se za před-
mět řízení považuje

a) cena věci po odečtení ceny podílu
zastupovaného účastníka, smě-
řuje-li návrh na přikázání věci to-
muto účastníkovi nebo na prodej
věci,

b) cena věci po odečtení ceny podílu
ostatních spoluvlastníků, směřuje-
li návrh na přikázání věci ostatním
spoluvlastníkům,

c) cena věci, směřuje-li návrh na re-
álné rozdělení věci.

(3) Ve věcech vypořádání společ-
ného jmění nebo jiného majetku man-
želů se za předmět řízení považuje polo-
vina hodnoty vypořádávaného majetku
a závazků, popřípadě dalších hodnot.

§ 5
Ve věcech určení, zda tu právní vztah

nebo právo je či není, činí sazba od-
měny

a) jde-li o právní vztah nebo právo
k podniku 12 500 Kč,

b) jde-li o právní vztah nebo právo
k nemovitosti 10 000 Kč,

c) v ostatních případech 6 200 Kč.

§ 6
(1) Ve věcech osobnostních práv, ve

věcech ochrany proti uveřejňování infor-
mací, které jsou zneužitím svobody pro-
jevu, slova a tisku podle právních před-

pisů o hromadných informačních pro-
středcích, a ve věcech vyplývajících
z uplatňování práv a povinností podle
právních předpisů o ochraně osobních
údajů činí sazba odměny

a) je-li požadována náhrada nemajet-
kové újmy 12 500 Kč,

b) v ostatních případech 6 200 Kč.
(2) Ve věcech uvedených v odstav-

ci 1 nelze postupovat podle § 3.

§ 7
Není-li možné stanovit sazbu odměny

podle § 3 až § 6, činí
a) ve věcech rozvodu manželství, ur-

čení neplatnosti manželství a ur-
čení, zda tu manželství je či není,
řízení o určení a popření otcovství

3 000 Kč,
b) ve věcech upravených zákonem

o rodině 1 000 Kč,
c) ve věcech pracovních 5 000 Kč,
d) ve věcech nájmu nebo vyklizení

nemovitostí, bytů a nebytových
prostor a určení, že povinnost
k vyklizení bytu není vázána na za-
jištění bytové náhrady 3 800 Kč,

e) ve věcech nahrazení projevu vůle
6 200 Kč,

f) ve věcech práv k věcem cizím
5 000 Kč,

g) ve věcech rozhodovaných v řízení
o některých otázkách obchodních
společností, družstev a jiných
právnických osob 10 000 Kč.
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§ 8
Ve věcech, které nejsou uvedeny v § 3

až § 7, činí sazba odměny 4 500 Kč,
a) je-li dána věcná příslušnost okres-

ního soudu 4 500 Kč,
b) v ostatních případech 6 200 Kč.

Díl 2
Sazby odměn v řízení prováděném

podle částí druhé, čtvrté, páté
a šesté občanského soudního řádu

§ 9
Ve věcech předběžných opatření činí

sazba odměny 1 200 Kč.

§ 10
(1) Ve věcech obnovy řízení činí

sazba odměny 4 500 Kč.
(2) Ve věcech žalob pro zmatečnost

činí sazba odměny 6 200 Kč.
(3) Ve věcech odvolání a dovolání se

sazba odměny posuzuje podle sazeb, jaký-
mi se řídí odměna pro řízení před soudem
prvního stupně, není-li stanoveno jinak.

§ 11
Ve věcech žalob a opravných pro-

středků proti rozhodnutím orgánů ve-
řejné správy a správních orgánů činí
sazba odměny 3 500 Kč.

§ 12
(1) Ve věcech výkonu rozhodnutí činí

sazba odměny

a) při nařízení výkonu rozhodnutí,
1. jde-li o vymožení peněžité částky

50 % sazby odměny podle § 3
odst. 1, nejméně 500 Kč,

2. jde-li o vyklizení 2 500 Kč,
3. jde-li o splnění jiné povinnosti

1 500 Kč
b) při provádění nebo zastavení vý-

konu rozhodnutí 2 500 Kč.
(2) Ustanovení § 3 odst. 2, 3 a 4 zde

platí obdobně.

Díl 3
Sazby odměn ve zvláštních

případech

§ 13
(1) Rozhodne-li soud prvního stupně

o odmítnutí žaloby nebo o zastavení ří-
zení, činí sazba odměny 50 % sazeb
uvedených v § 3 až § 9, § 10 odst. 1
a 2, § 11 nebo § 12, nejméně však
400 Kč a nejvýše 10 000 Kč; to neplatí,
bylo-li řízení zastaveno (částečně zasta-
veno) z důvodu zpětvzetí návrhu.

(2) Jestliže chybí předpoklady pro ur-
čení sazby odměny podle odstavce 1,
činí sazba odměny 300 Kč.

§ 14
(1) Rozhodne-li soud o odmítnutí od-

volání nebo o zastavení odvolacího ří-
zení, činí sazba odměny 50 % sazby sta-
novené podle § 10 odst. 3, nejméně
však 400 Kč a nejvýše 15 000 Kč.
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(2) Je-li předmětem odvolacího řízení
rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o za-
stavení řízení, postupuje se při určení
sazby odměny podle § 13.

(3) Je-li předmětem odvolacího řízení
pouze rozhodnutí o náhradě nákladů ří-
zení, o lhůtě k plnění, o předběžné vy-
konatelnosti, o příslušenství pohledávky
nebo rozhodnutí procesní povahy, činí
sazba odměny 750 Kč.

(4) Postupuje-li se podle odstavců 2
a 3, § 10 odst. 3 se nepoužije.

§ 15
Rozhodne-li soud o odmítnutí dovo-

lání nebo o zastavení dovolacího řízení,
je-li předmětem dovolacího řízení roz-
hodnutí o odmítnutí žaloby nebo o za-
stavení řízení nebo je-li předmětem do-
volacího řízení pouze rozhodnutí
o náhradě nákladů řízení, o lhůtě k pl-
nění, o předběžné vykonatelnosti, o pří-
slušenství pohledávky nebo rozhodnutí
procesní povahy, platí § 14 obdobně.

Hlava III
Společná ustanovení

§ 16
(1) Pro určení sazeb odměn je roz-

hodný stav v době vyhlášení (vydání) roz-
hodnutí.

(2) Sazby odměn stanovené procen-
tem z předmětu řízení se zaokrouhlují na
celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 17
(1) Bylo-li ke společnému řízení spo-

jeno více věcí, určí se sazba odměn
a) stanovených procentem z před-

mětu řízení ze součtu předmětu ří-
zení všech spojených věcí,

b) stanovených pevnou částkou po-
dle druhu projednávané věci nebo
procentem z předmětu řízení a pev-
nou částkou podle druhu projed-
návané věci součtem jednotlivých
sazeb.

(2) Zastupuje-li advokát nebo notář
v řízení ve stejné věci společně více
osob, zvyšuje se sazba odměny o 20 %.

§ 18
(1) Učinil-li advokát nebo notář v ří-

zení pouze jediný úkon právní služby2),
soud sníží sazbu odměny o 50 %, nej-
méně na částku 250 Kč. Neučinil-li
žádný úkon, odměna mu nepřísluší.

(2) Zastupoval-li advokát nebo notář
účastníka v mimořádně obtížné nebo
skutkově složité věci, může soud sazbu
odměny zvýšit až o 100 %; to neplatí,
jde-li o sazbu stanovenou procentem
z předmětu řízení.

2) § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskyto-
vání právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. § 12 vyhlášky
č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.
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§ 19
(1) Jestliže odvolací soud zrušil roz-

hodnutí soudu prvního stupně a věc mu
vrátil k dalšímu řízení nebo věc postoupil
věcně příslušnému soudu anebo věc
přikázal jinému soudu prvního stupně,
stanoví se sazba odměny z nového ří-
zení před soudem prvního stupně samo-
statně; pro určení sazby odměny za ří-
zení před zrušeným rozhodnutím není
§ 16 dotčen.

(2) Zruší-li dovolací soud rozhodnutí
odvolacího soudu, popřípadě též roz-
hodnutí soudu prvního stupně a sám ří-
zení nezastaví, platí odstavec 1 ob-
dobně.

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ADVOKÁTNÍHO TARIFU

§ 20
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odmě-

nách advokátů a náhradách advokátů za
poskytování právních služeb (advokátní
tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slovy „mimo-
smluvní odměně“ doplňuje čárka a vklá-
dají se slova „nestanoví-li zvláštní právní
předpis jinak1)“.

2. Poznámka pod čarou č. 1) zní:

„1) Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se sta-
noví paušální sazby výše odměny za za-
stupování účastníka advokátem nebo no-
tářem při rozhodování o náhradě nákladů
v občanském soudním řízení a kterou se
mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti
č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif), ve znění
pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1)
se označuje jako poznámka pod čarou
č. 2), a to včetně odkazů na poznámku
pod čarou.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 21
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

1. ledna 2001.

Ministr:
JUDr. Rychetský v. r.
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Ministerstvo spravedlnosti po před-
chozím vyjádření České advokátní ko-
mory 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
oborech:

a) ústavní a správní právo,
b) trestní právo,
c) občanské, rodinné a pracovní prá-

vo,
d) obchodní právo,
e) předpisy upravující poskytování

právních služeb.
(2) Česká advokátní komora (dále jen

„Komora“) vydává seznam předpisů, je-
jichž znalost je u zkoušky vyžadována,
a to s rozlišením předpisů, kde je vyža-
dována znalost podrobná, a předpisů,
u nichž postačí znalost obecná.

§ 2
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 skon-
čení 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“) ustanoveným
z členů zkušební komise pro advokátní
a uznávací zkoušky (dále jen „zkušební
komise“); senátu předsedá člen určený
pro obor uvedený v § 1 odst. 1 písm. e).

§ 4
(1) Písemnou žádost o umožnění vy-

konání zkoušky (dále jen „přihláška“) po-
dává uchazeč Komoře; nesplňuje-li
uchazeč podmínku uvedenou v § 5
odst. 1 písm. c) zákona nebo v § 7
odst. 3 věta druhá zákona, je zpravidla
součástí přihlášky i žádost o uznání jiné
právní praxe za praxi advokátního konci-
pienta (§ 6 odst. 2 a 3 zákona).

1.4 
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb. 

ze dne 3. července 1996, kterou se vydává zkušební řád 
pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), 

ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb. ze dne 21. října 1999
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(2) Součástí přihlášky jsou i doklady
prokazující, že uchazeč splňuje pod-
mínky 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 usta-

noví podle počtu uchazečů, jimž bylo
Komorou umožněno vykonání zkoušky,
potřebný počet senátů, určí jejich členy
pro jednotlivé obory uvedené v § 1
odst. 1, označí senáty čísly a přiřadí
k nim uchazeče podle abecedního po-
řadí jejich příjmení.

(2) Předseda zkušební komise vyro-
zumí členy senátu a uchazeče o konání
zkoušky a o jejím časovém rozvrhu nej-
méně čtyři týdny přede dnem, kdy se
zkouška koná; tuto dobu lze zkrátit
pouze se souhlasem uchazeče. Uchaze-
čům předseda zkušební komise sou-
časně zašle seznam předpisů uvedený
v § 1 odst. 2 a sdělí jim jména členů se-
nátu 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 ucha-
zeči. O vyloučení člena senátu roz-
hodne bez odkladu k námitce uchazeče
nebo z podnětu člena senátu předseda
zkušební komise. Je-li člen senátu vy-
loučen, ustanoví předseda zkušební ko-
mise 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
skutkové informace. Zadaným úkolem
může být zejména vypracování návrhu
na zahájení řízení, opravného pro-
středku, skutkového a právního rozboru
nebo vyjádření, textu obhajovací řeči
v trestní věci nebo závěrečného návrhu
v řízení občanskoprávním, sepsání listi-
ny, zpracování právního posudku. Písem-
nou 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 po-
věřená předsedou senátu.

(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 pí-
semnou práci samostatně. Jako pomů-
cek je oprávněn v průběhu písemné
části zkoušky použít sbírky právních a ji-
ných předpisů, sbírky soudních nebo ji-
ných 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 vy-
pracovat písemnou práci samostatně je
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důvodem k vyloučení uchazeče ze
zkoušky; o tom rozhodne senát na zá-
kladě vyjádření osoby konající dozor.

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

(6) Písemná část zkoušky je neve-
řejná.

§ 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
pouze se souhlasem zkoušejícího.

(2) Ústní část zkoušky se koná za pří-
tomnosti všech členů senátu; mohou ji
vykonat současně nejvýše dva uchaze-
či.

(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 „advokátní

zkoušku složil výtečně“, „advokátní
zkoušku složil“ nebo „advokátní zkoušku
nesložil“; přihlíží při tom k výsledku hod-
nocení uchazeče v jednotlivých oborech
a k jeho celkové teoretické a praktické
připravenosti k výkonu povolání advo-
káta. Prospěchovým stupněm „advo-
kátní zkoušku složil výtečně“ lze však
hodnotit pouze uchazeče, který byl hod-
nocen prospěchovým stupněm „prospěl
výtečně“ alespoň ve třech oborech.
Prospěchovým stupněm „advokátní
zkoušku nesložil“ je vždy ohodnocen
uchazeč, který kdykoliv po zahájení pí-
semné části zkoušky od zkoušky od-
stoupil nebo který byl ze zkoušky vylou-
čen podle § 6 odst. 4. Nedostaví-li se
uchazeč, který vykonal písemnou část
zkoušky, k ústní části zkoušky a neroz-
hodl-li senát podle odstavce 4 jinak,
platí, že uchazeč od zkoušky odstoupil.

(3) O hodnocení podle odstavců 1
a 2 rozhoduje senát při neveřejné po-
radě hlasováním. Členové senátu hlasují
podle abecedního pořadí svých pří-
jmení; předseda senátu hlasuje vždy po-
slední. Hlasuje se nejprve o tom, zda
uchazeč prospěl; prospěl-li, hlasuje se
poté o prospěchovém stupni. K přijetí
rozhodnutí je třeba většiny hlasů; každý
člen senátu má jeden hlas. Rozhodnutí
senátu je konečné.

(4) Jsou-li pro to důvody hodné
zvláštního zřetele, může senát rozhod-
nout o tom, že uchazeč, který vykonal
písemnou část zkoušky, avšak nedosta-
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vil se k ústní části zkoušky, je oprávněn
vykonat ústní část zkoušky v nejblíže ná-
sledujícím termínu.

(5) Výsledek zkoušky oznámí před-
seda senátu uchazeči bezprostředně po
poradě senátu podle odstavce 3 za pří-
tomnosti ostatních členů senátu.

§ 9
Uchazeč, který zkoušku nesložil,

avšak byl hodnocen alespoň ve třech
oborech nejméně prospěchovým stup-
něm „prospěl“, vykoná opakovanou
zkoušku podle § 7 odst. 2 zákona pouze
v oborech, ve kterých byl při předchozí
zkoušce hodnocen prospěchovým stup-
něm „neprospěl“. Druhá opakovaná
zkouška se však koná ze všech oborů.

§ 10
(1) O průběhu zkoušky vyhotoví před-

seda senátu do jednoho týdne od ukon-
čení ústní zkoušky protokol, ve kterém
uvede:

a) jméno a příjmení předsedy a ostat-
ních členů senátu,

b) datum a místo konání písemné
části zkoušky a ústní části zkoušky
s dobou jejich zahájení a ukončení,

c) výroky rozhodnutí senátu podle
§ 6 odst. 4, popřípadě podle § 8
odst. 4,

d) datum vyhotovení protokolu, pří-
padně

e) důležité skutečnosti, které nastaly
v průběhu zkoušky.

(2) Součástí protokolu jsou:
a) seznam uchazečů a jejich hodno-

cení v jednotlivých oborech a hod-
nocení celkového výsledku zkouš-
ky,

b) odevzdané písemné práce ucha-
zečů.

(3) Protokol podepisují všichni členo-
vé senátu; protokol předá předseda se-
nátu do tří dnů ode dne jeho vyhotovení
Komoře.

§ 11
(1) Uchazeči, který byl u zkoušky

hodnocen prospěchovým stupněm „ad-
vokátní zkoušku složil výtečně“ nebo
„advokátní zkoušku složil“, vydá před-
seda senátu bezprostředně po ozná-
mení výsledku zkoušky (§ 8 odst. 4)
osvědčení o složení zkoušky; osvědčení
podepisuje předseda senátu.

(2) Stejnopis osvědčení předloží před-
seda senátu Komoře spolu s protokolem.

ČÁST DRUHÁ
UZNÁVACÍ ZKOUŠKA

§ 12
Uznávací zkouška se skládá v těchto

oborech:
a) předpisy upravující poskytování

právních služeb,
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b) základy ústavního práva České re-
publiky,

c) základy soukromého práva České
republiky.

§ 13
(1) Uznávací zkouška se koná před

tříčlenným senátem (dále jen „zkušební
senát“) ustanoveným z členů zkušební
komise; zkušebnímu senátu předsedá
člen, který je určen pro obor uvedený
v § 12 písm. a).

(2) Uznávací zkouška je zpravidla pí-
semná.

(3) Doba trvání uznávací zkoušky
nemá přesáhnout dvě hodiny. Cizím ja-
zykem, ve kterém lze uznávací zkoušku
vykonat, se rozumí jazyk anglický, fran-
couzský nebo německý.

§ 14
(1) Přihlášku k uznávací zkoušce po-

dává uchazeč Komoře; součástí při-
hlášky je volba cizího jazyka, ve kterém
uchazeč hodlá zkoušku vykonat (§ 13
odst. 1), pokud uchazeč uznávací zkouš-
ku nevykoná v jazyce českém nebo slo-
venském.

(2) Součástí přihlášky jsou i doklady
prokazující, že uchazeč splňuje pod-
mínky 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
Uchazeči, který byl u uznávací

zkoušky hodnocen prospěchovým stup-
něm „uznávací zkoušku složil“, vydá
předseda zkušebního senátu bezpro-
středně po oznámení výsledku zkoušky
osvědčení o složení uznávací zkoušky
[§ 5 odst. 2 písm. b) zákona]; osvědčení
podepisuje předseda zkušebního se-
nátu.

§ 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 uzná-
vací zkoušku přiměřeně.

ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ
A ZÁVĚREČNÁ

§ 18
Pro rozhodování senátu a zkušeb-

ního senátu podle § 6 odst. 4 a § 8
odst. 4 se přiměřeně použije ustanovení
§ 8 odst. 3.
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§ 19
(1) Přihlášku ke zkoušce, protokol,

jakož i ostatní písemnost týkající se ad-
vokátních a uznávacích zkoušek uloží
Komora po dobu 50 let; po uplynutí této
doby postupuje Komora podle zvlášt-
ního předpisu.1)

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije
přiměřeně i pro písemnosti týkající se
advokátních zkoušek a profesních zkou-
šek komerčního práva podle dosavad-
ních předpisů2), které vznikly do dne
účinnosti této vyhlášky.

§ 20
(1) Ustanovení § 9 se použije i pro

advokátní zkoušky vykonané podle zá-
kona České národní rady č. 128/1990
Sb., o advokacii, pokud do dne nabytí
účinnosti 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 odstavce
1 je rozhodující den, kdy byl kandidátovi
oznámen výsledek advokátní zkoušky 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 právníka
vykonané podle zákona České národní
rady č. 209/1990 Sb., o komerčních
právnících a právní pomoci jimi poskyto-
vané, a o kterém zkušební komise roz-
hodla, že bude opakovat jen zkoušku
ústní nebo jen zkoušku písemnou 5) při-
hlášku ke zkoušce do šesti měsíců ode

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 představenstva
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.

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 ČNR č. 209/1990 Sb., o ko-
merčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, vydává zkušební řád pro profesní
zkoušky, ve znění usnesení Představenstva Komory komerčních právníků České republiky
ze dne 16. března 1993 a 10. února 1994.
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dne účinnosti této vyhlášky, vykoná jen
tu část zkoušky (§ 2), u níž neprospěl; to
neplatí, jde-li o profesní zkoušku ko-
merčního právníka opakovanou.6)

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepou-
žije v případě, kdy doba mezi dnem ko-
nání profesní zkoušky komerčního práv-
níka a dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky je delší než šest měsíců.

(3) Lhůta šesti měsíců k podání při-
hlášky ke zkoušce podle odstavce 1 se
zkracuje o dobu, která uplynula ode dne
konání profesní zkoušky komerčního práv-
níka do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 22
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

vyhlášení.7)

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

7) Vyhláška nabyla účinnosti 1. srpna 1996, novela č. 245/1999 Sb. nabyla účinnosti 10. lis-
topadu 1999.

Ministr: 
JUDr. Novák v. r.
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Ministerstvo spravedlnosti stanoví po
vyjádření České advokátní komory po-
dle § 51 odst. 1 zákona č. 85/1996
Sb., o advokacii, (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
ÚČASTNÍCI KÁRNÉHO ŘÍZENÍ

A KÁRNÉ ORGÁNY

§ 1
Účastníci kárného řízení

Účastníky kárného řízení jsou kárný
žalobce a advokát nebo advokátní kon-
cipient, proti němuž bylo kárné řízení za-
hájeno (dále jen „kárně obviněný“).

Kárný senát

§ 2
(1) Předseda kárné komise České

advokátní komory (dále jen „předseda
kárné komise“) bez odkladu po zahájení
kárného řízení (§ 7 odst. 1) písemně
ustanoví kárný senát podle § 33 odst. 1
zákona a jmenuje jeho předsedu a další
členy z řad členů kárné komise.

(2) Funkce člena kárného senátu za-
niká

a) dnem vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátů;

b) dnem pozastavení výkonu advoka-
cie;

c) dnem, kdy člen kárného senátu
přestal být členem kárné komise;

d) dnem, kdy byl člen kárného sená-
tu vyloučen z projednávání a roz-
hodování věci;

e) dnem odvolání z funkce člena, po-
případě předsedy kárného se-
nátu.

(3) Zanikne-li funkce některého z čle-
nů kárného senátu, předseda kárné ko-
mise bez odkladu písemně jmenuje
člena nového, popřípadě určí nového
předsedu kárného senátu. Dosud pro-
vedené důkazy se provedou znovu
pouze v případě, že to navrhne některý
z účastníků kárného řízení.

§ 3
(1) Z projednávání a rozhodování věci

je vyloučen člen kárného senátu, u ně-
hož lze mít důvodnou pochybnost o ne-
podjatosti pro jeho poměr k projedná-
vané věci, k účastníkům kárného řízení
nebo k jejich zástupcům. Jakmile se
člen kárného senátu dozví o skutečnos-

1.5 
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb.

ze dne 20. srpna 1996, kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění 

vyhlášky č. 246/1999 Sb. ze dne 21. října 1999
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tech, pro které je vyloučen, oznámí to
neprodleně předsedovi kárné komise;
do rozhodnutí předsedy kárné komise
podle odstavce 2 může činit jen takové
úkony, které nesnesou odkladu.

(2) O vyloučení člena kárného senátu
z důvodů uvedených v odstavci 1 roz-
hodne bez odkladu k námitce účastníka
nebo z podnětu člena kárného senátu
předseda kárné komise.

§ 4
Požádá-li písemně člen kárného se-

nátu o odvolání z funkce člena kárného
senátu, předseda kárné komise ho
z funkce odvolá, jsou-li důvody žádosti
zvláštního zřetele hodné.

§ 5
Odvolací senát

(1) Představenstvo České advokátní
komory (dále jen „představenstvo“) usta-
noví písemně odvolací senát podle § 35
odst. 2 zákona na nejbližším zasedání
poté, co mu bylo předsedou kárné ko-
mise předloženo odvolání [§ 26 odst. 2
písm. b)]; představenstvo určí současně
z členů odvolacího senátu jeho předsedu.

(2) Ustanovení § 2 odst. 2 a 3, § 3
a § 4 platí pro odvolací senát a pro jeho
členy přiměřeně s tím, že

a) funkce člena odvolacího senátu
zaniká dnem, kdy přestal být čle-
nem nebo náhradníkem předsta-
venstva;

b) rozhodnutí podle § 2 odst. 3 a § 4
přísluší představenstvu;

c) rozhodnutí podle § 3 odst. 2 pří-
sluší předsedovi České advokátní
komory.

§ 6
zrušen

ČÁST DRUHÁ
KÁRNÁ ŽALOBA

§ 7
(1) Kárná žaloba se podává předse-

dovi kárné komise podáním adresova-
ným do sídla České advokátní komory
(dále jen „Komora“); kárné řízení je za-
hájeno dnem, kdy byla kárná žaloba Ko-
moře doručena.

(2) Kárná žaloba musí být podána pí-
semně a musí obsahovat zejména popis
skutku, v němž je spatřováno kárné pro-
vinění, odůvodnění a návrh na provedení
důkazů v kárném řízení; v odůvodnění
kárné žaloby je třeba uvést právní povin-
nost, jejíž porušení je kárným žalobcem
vytýkáno. Neobsahuje-li kárná žaloba
tyto náležitosti, vyzve předseda kárné
komise kárného žalobce k odstranění
vad podání ve lhůtě, kterou mu k tomu
určí; lhůta nesmí být stanovena kratší
jednoho týdne a delší dvou týdnů.

(3) Předseda kárné komise doručí
kárnou žalobu bez odkladu způsobem
uvedeným v § 55e zákona advokátovi
nebo advokátnímu koncipientovi, proti
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němuž je kárné řízení zahájeno (dále jen
„kárně obviněný“).

§ 8
Současně se zasláním kárné žaloby

sdělí předseda kárné komise kárně ob-
viněnému jména členů kárného senátu
s poučením o právu vznést námitku pod-
jatosti (§ 3 odst. 1). Předseda kárné ko-
mise vyzve dále kárně obviněného, aby
se ve lhůtě, která nesmí být kratší než je-
den týden a delší než dva týdny, ke
kárné žalobě písemně vyjádřil; vyjádření
se podává předsedovi kárné komise po-
dáním adresovaným do sídla Komory.

§ 8a
Předseda kárné komise postoupí

kárný spis předsedovi kárného senátu
bez odkladu poté, co

a) uplynula marně lhůta daná kár-
nému žalobci k odstranění vad
kárné žaloby (§ 7 odst. 2);

b) obdržel vyjádření ke kárné žalobě
podle § 8, nejpozději však do tří
týdnů poté, co se dozvěděl o do-
ručení kárné žaloby kárně obvině-
nému.

§ 9
Byla-li ohledně téhož skutku podána

kárná žaloba oběma kárnými žalobci,
zastaví se kárné řízení zahájené na zá-
kladě kárné žaloby později došlé.

§ 10
(1) Kárnou žalobu může vzít kárný ža-

lobce zpět do doby, než se kárný senát
nebo v odvolacím řízení odvolací senát
odebere k poradě; po zahájení jednání
kárného senátu tak může učinit jen se
souhlasem kárně obviněného.

(2) Byla-li kárná žaloba vzata zpět
podle odstavce 1, kárné řízení se zasta-
ví.

ČÁST TŘETÍ
ZASTAVENÍ A PŘERUŠENÍ

KÁRNÉHO ŘÍZENÍ

§ 11
(1) Kárný senát kárné řízení zastaví:
a) z důvodů uvedených v § 9 nebo

§ 10;
b) byla-li kárná žaloba podána opož-

děně;
c) neodstranil-li kárný žalobce vady

kárné žaloby ve lhůtě určené
podle § 7 odst. 2 a v kárném řízení
nelze pro tento nedostatek pokra-
čovat;

d) byl-li kárně obviněný vyškrtnut ze
seznamu advokátů nebo seznamu
advokátních koncipientů;

e) byl-li kárně obviněný za skutek,
který je předmětem kárné žaloby,
postižen v jiném řízení, lze-li takový
postih z hlediska účelu kárného ří-
zení považovat za dostatečný;
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f) je-li předmětem kárné žaloby sku-
tek uvedený v § 62 odst. 2 zákona
a kárná žaloba byla podána minis-
trem spravedlnosti.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1
může být učiněno bez jednání.

§ 12
(1) Kárný senát kárné řízení přeruší

v případě uvedeném v § 7 odst. 3 do
doby, než dojde k doručení kárné ža-
loby kárně obviněnému.

(2) Kárný senát může kárné řízení
přerušit:

a) bylo-li ohledně skutku, který je
předmětem kárné žaloby, zahá-
jeno proti kárně obviněnému řízení
před jiným orgánem, a to až do
doby, kdy bude tímto orgánem
pravomocně rozhodnuto;

b) požádal-li kárně obviněný o vyškrt-
nutí ze seznamu advokátů nebo ze
seznamu advokátních koncipi-
entů; ustanovení § 11 odst. 1
písm. d) tím není dotčeno.

(3) Rozhodnutí kárného senátu podle
odstavců 1 a 2 může být přijato bez jed-
nání; o přerušení řízení vyrozumí bez od-
kladu předseda kárného senátu kár-
ného žalobce a v případech uvedených
v odstavci 2 i kárně obviněného.

ČÁST ČTVRTÁ
ŘÍZENÍ PŘED KÁRNÝM 

SENÁTEM

Jednání

§ 13
(1) Nerozhodne-li kárný senát o za-

stavení nebo přerušení kárného řízení,
nařídí předseda kárného senátu po do-
hodě s předsedou kárné komise a ostat-
ními členy kárného senátu jednání k pro-
jednání věci, a to tak, aby se konalo
zpravidla nejpozději do tří měsíců ode
dne, kdy obdržel od předsedy kárné ko-
mise kárný spis. Předseda kárného se-
nátu požádá současně předsedu kárné
komise, aby k jednání předvolal účast-
níky kárného řízení, jejich zástupce
a ostatní osoby, jejichž přítomnost je při
jednání třeba.

(2) Předseda kárného senátu připraví
jednání tak, aby bylo možno o věci roz-
hodnout zpravidla při jediném jednání.

(3) Jednání se konají v místě urče-
ném předsedou kárného senátu.

(4) Předvolání k jednání musí být
účastníkům kárného řízení a jejich zá-
stupcům doručeno nejméně pět pracov-
ních dnů před dnem, kdy se jednání má
konat.
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§ 14
(1) Jednání se koná za stálé přítom-

nosti všech členů kárného senátu.
(2) Jednání je neveřejné; ustanovení

§ 18 odst. 3 tím není dotčeno.

§ 15
(1) Jednání řídí předseda kárného

senátu.
(2) Předseda kárného senátu činí

vhodná opatření k tomu, aby jednání
směřovalo k opatření podkladů pro spra-
vedlivé posouzení a rozhodnutí věci
a aby probíhalo důstojně a nerušeně;
předseda senátu rozhoduje ve všech vě-
cech souvisejících s vedením kárného
řízení před kárným senátem, které ne-
jsou zákonem nebo tímto kárným řádem
svěřeny kárnému senátu nebo jinému
orgánu Komory.

(3) O námitce toho, kdo nesouhlasí
s opatřením nebo rozhodnutím před-
sedy senátu, které podle odstavce 2
učinil při jednání, rozhodne kárný senát.

§ 16
(1) Při prvním jednání nelze jednat

v nepřítomnosti kárného žalobce.
(2) Nedostavil-li se řádně předvolaný

kárně obviněný k jednání, ani nepožádal
z důležitého důvodu o odročení, může
kárný senát jednat v jeho nepřítomnosti.

(3) Objeví-li se překážka, pro kterou
nelze jednání provést nebo v něm po-
kračovat, anebo požádá-li kárně obvi-
něný nejpozději do zahájení jednání

o jeho odročení a vedou-li k podání této
žádosti důvody hodné zvláštního zřetele,
rozhodne předseda kárného senátu
o odročení jednání.

§ 17
zrušen

§ 18
(1) Důkazy v kárném řízení před kár-

ným senátem lze provádět za podmínek
stanovených § 33 odst. 6 zákona.

(2) Svědci, jakož i osoby, které byly
požádány o podání nebo předložení dů-
kazního prostředku, musí být poučeny
o tom, že tak nejsou povinny v kárném
řízení před kárným senátem učinit; učiní-
li tak, musí být poučeny o významu svě-
decké výpovědi pro řádné zjištění skut-
kového stavu.

(3) V kárném řízení vedeném proti ad-
vokátnímu koncipientovi si předseda
kárného senátu vyžádá od advokáta,
k němuž je advokátní koncipient v pra-
covním poměru, písemné vyjádření
k dosavadnímu průběhu jeho praxe.
Předseda kárného senátu uvědomí to-
hoto advokáta o jednání a umožní mu na
něm účast.

§ 19
(1) Jednání zahájí předseda kárného

senátu; poté udělí slovo kárnému ža-
lobci k přečtení kárné žaloby. Po pře-
čtení kárné žaloby umožní předseda kár-
ného senátu kárně obviněnému, aby se
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ke kárné žalobě vyjádřil. Je-li jednáno
v nepřítomnosti kárně obviněného, pře-
čte jeho písemné vyjádření ke kárné ža-
lobě, bylo-li předloženo.

(2) Po skončení dokazování udělí
předseda kárného senátu účastníkům
kárného řízení slovo k závěrečným ře-
čem. Nejprve mluví kárný žalobce a po
něm zástupce kárně obviněného; napo-
sledy mluví kárně obviněný. Je-li kárně
obviněných více, určí pořadí závěreč-
ných řečí kárně obviněných a jejich zá-
stupců předseda kárného senátu.

§ 20
(1) Předseda kárného senátu svolá

poradu kárného senátu k přijetí rozhod-
nutí zpravidla bezprostředně po skon-
čení závěrečných řečí.

(2) Rozhodnutí kárného senátu se
přijímá hlasováním.

§ 21
(1) O průběhu jednání se sepisuje

protokol; předseda kárného senátu určí
k sepsání protokolu zapisovatele, kte-
rým může být některý ze členů kárného
senátu.

(2) V protokolu se zejména označí
projednávaná věc, uvedou se přítomní,
vylíčí se průběh dokazování a uvede se
obsah přednesů a výrok rozhodnutí.

(3) Protokol podepisují předseda kár-
ného senátu a zapisovatel; protokol
o hlasování podepisují všichni členové
senátu a zapisovatel.

Rozhodnutí kárného senátu

§ 22
Nezastaví-li kárný senát kárné řízení

nebo nepřeruší-li kárné řízení z důvodů
uvedených v § 12 odst. 2, kárný senát
kárně obviněného kárné žaloby buď
zprostí, nebo vysloví, že se kárně obvi-
něný dopustil kárného provinění, a uloží
mu kárné opatření, nejde-li o případ uve-
dený v § 32 odst. 5 zákona.

§ 23
Kárný senát kárně obviněného kárné

žaloby zprostí:
a) nebylo-li prokázáno, že se stal

skutek, pro nějž byla kárná žaloba
podána;

b) nebylo-li prokázáno, že skutek,
pro nějž byla kárná žaloba po-
dána, spáchal kárně obviněný;

c) není-li skutek, pro nějž byla kárná
žaloba podána, kárným provině-
ním.

§ 24
(1) Kárný senát vysloví, že se kárně

obviněný dopustil kárného provinění,
jestliže bylo prokázáno, že se stal sku-
tek, pro nějž byla podána kárná žaloba,
že tento skutek je kárným proviněním
a že jej spáchal kárně obviněný.

(2) Při rozhodování o upuštění od ulo-
žení kárného opatření podle § 32
odst. 5 zákona a při ukládání kárného
opatření přihlíží kárný senát zejména
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k povaze skutku a jeho následkům,
k okolnostem, za nichž byl spáchán,
k osobě kárně obviněného a míře jeho
zavinění, jakož i k jeho osobním pomě-
rům.

§ 25
Rozhodnutí vyhlásí předseda kár-

ného senátu bezprostředně po skon-
čení porady podle § 20; uvede při tom
podstatné důvody, které kárný senát
k přijetí rozhodnutí vedly, a poučí účast-
níky kárného řízení o opravných pro-
středcích.

ČÁST PÁTÁ
ODVOLÁNÍ A ŘÍZENÍ O NĚM

§ 26
Odvolání

(1) Odvolání proti rozhodnutí kárného
senátu se podává předsedovi kárné ko-
mise podáním adresovaným do sídla Ko-
mory.

(2) Předseda kárné komise bez od-
kladu poté, co bylo odvolání doručeno,

a) zašle stejnopis nebo opis odvolání
ostatním účastníkům kárného říze-
ní. Vyzve je současně, aby se nej-
později do dvou týdnů k odvolání
písemně vyjádřili a toto písemné
vyjádření předložili představen-
stvu;

b) předloží odvolání spolu s kárným
spisem představenstvu.

Řízení před odvolacím senátem

§ 27
(1) Předseda odvolacího senátu na-

řídí jednání k projednání odvolání pouze
v případě, že je to k řádnému posouzení
věci nezbytné.

(2) Pro jednání před odvolacím sená-
tem se použijí přiměřeně ustanovení
§ 13 až § 21; důkazy se zpravidla ne-
provádějí.

§ 28
Odvolací senát přezkoumá výrok od-

voláním napadeného rozhodnutí, jakož
i správnost kárného řízení, které tomuto
rozhodnutí předcházelo; přihlíží přitom
i k vadám, které nejsou odvoláním vytý-
kány, pokud mohly mít za následek ne-
správné rozhodnutí ve věci.

§ 29
(1) Odvolací senát zruší odvoláním

napadené rozhodnutí a kárné řízení za-
staví, jsou-li k tomu důvody uvedené
v § 11.

(2) Je-li do doby, než se odvolací se-
nát odebere k poradě, nebo není-li v ří-
zení o odvolání nařízeno jednání do dne,
který předchází dni, kdy odvolací senát
projedná odvolání, vzato odvolání zpět,
odvolací senát řízení o odvolání zastaví;
to neplatí, podal-li odvolání proti témuž
výroku i další účastník kárného řízení
a odvolání bylo vzato zpět pouze jedním
z nich.
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§ 30
Vychází-li odvoláním napadené roz-

hodnutí ze správně zjištěného skutko-
vého stavu anebo je-li po doplnění do-
kazování v řízení před odvolacím
senátem skutkový stav zjištěn tak, že je
možno o věci rozhodnout, odvolací se-
nát odvoláním napadené rozhodnutí
zruší a rozhodne ve věci samé, pokud

a) odvoláním napadeným rozhodnu-
tím bylo vysloveno, že se kárně
obviněný dopustil kárného provi-
nění, ačkoliv nebyly splněny pod-
mínky uvedené v § 24 odst. 1;

b) odvoláním napadeným rozhodnu-
tím bylo uloženo kárné opatření,
které je vzhledem k hlediskům
uvedeným v § 24 odst. 2 nepřimě-
řeně přísné.

§ 31
Odvolací senát odvoláním napadené

rozhodnutí zruší a věc vrátí kárnému se-
nátu k dalšímu řízení a rozhodnutí, po-
kud

a) kárný senát kárné řízení zastavil,
ačkoliv k tomu nebyly dány důvody
uvedené v § 11;

b) kárný senát kárně obviněného
kárné žaloby zprostil, ačkoliv ne-
byly splněny podmínky uvedené
v § 23;

c) uložené kárné opatření je vzhle-
dem k hlediskům uvedeným v § 24
odst. 2 nepřiměřené nebo bylo-li
upuštěno od uložení kárného

opatření, ačkoliv nejsou splněny
podmínky pro takový postup uve-
dené v § 32 odst. 5 zákona;

d) odvoláním napadené rozhodnutí
vychází z nesprávně zjištěného
skutkového stavu;

e) trpí kárné řízení před kárným se-
nátem závažnými vadami; za tako-
vé vady je třeba považovat ze-
jména porušení ustanovení záko-
na nebo tohoto kárného řádu, ji-
miž se má zabezpečit náležité po-
souzení věci, nebo porušení práv
kárně obviněného uvedených
v § 33 odst. 5.

§ 32
Odvolací senát odvolání zamítne

a rozhodnutí potvrdí, jestliže
a) odvolání bylo podáno opožděně;
b) odvolání bylo podáno osobou,

která není k podání odvolání
oprávněna, nebo osobou, která
se práva odvolání výslovně vzdala,
anebo osobou, která znovu po-
dala odvolání, ačkoliv své před-
chozí odvolání vzala zpět;

c) není důvod k postupu podle § 30
nebo § 31;

d) jsou dány důvody ke zrušení odvo-
láním napadeného rozhodnutí
uvedené v § 31 písm. a) a b),
avšak odvolání bylo podáno pouze
kárně obviněným;

e) je dán důvod ke zrušení odvoláním
napadeného rozhodnutí uvedený
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v § 31 písm. c) spočívající v tom,
že uložené kárné opatření je vzhle-
dem k hlediskům uvedeným v § 24
odst. 2 nepřiměřeně mírné, nebo
v tom, že bylo upuštěno od ulo-
žené kárného opatření, ačkoliv ne-
jsou splněny podmínky pro takový
postup uvedený v § 32 odst. 5 zá-
kona, avšak odvolání bylo podáno
pouze kárně obviněným.

§ 33
Řízení před kárným senátem po

zrušení rozhodnutí

(1) Bylo-li rozhodnutí kárného senátu
zrušeno odvolacím senátem podle § 31,
je kárný senát v novém řízení vázán
právním názorem odvolacího senátu.

(2) Bylo-li rozhodnutí kárného senátu
zrušeno odvolacím senátem z důvodů
uvedených v § 31 písm. c), d) nebo e)
na základě odvolání, které podal pouze
kárně obviněný, nemůže v novém řízení
před kárným senátem dojít ke změně
rozhodnutí v jeho neprospěch.

ČÁST ŠESTÁ
OBNOVA KÁRNÉHO ŘÍZENÍ

§ 34
(1) Návrh na obnovu kárného řízení

se podává předsedovi kárné komise po-
dáním adresovaným do sídla Komory.
Návrh musí být podán písemně a musí

obsahovat označení skutečností nebo
důkazů, které mají být důvodem k ob-
nově kárného řízení (§ 35c odst. 2 zá-
kona); ustanovení § 7 odst. 2 věta druhá
a § 10 se použijí přiměřeně.

(2) Předseda kárné komise zašle ná-
vrh na obnovu kárného řízení dalším
účastníkům původního kárného řízení
k vyjádření; ustanovení § 8 se použije
přiměřeně.

§ 35
(1) Kárný senát k projednání návrhu

na obnovu kárného řízení ustanoví před-
seda kárné komise; postupuje přitom
přiměřeně podle § 2 až § 4.

(2) Kárný senát projedná návrh na
obnovu kárného řízení přiměřeně podle
části třetí a čtvrté; jednání nemusí být
nařízeno.

§ 36
(1) Při ustanovení odvolacího senátu

pro projednání odvolání proti rozhodnutí
o návrhu na povolení obnovy kárného ří-
zení postupuje představenstvo přimě-
řeně podle § 5.

(2) V řízení o odvolání proti rozhodnutí
o návrhu na povolení obnovy kárného ří-
zení postupuje odvolací senát přimě-
řeně podle části páté.

§ 37
(1) Jakmile nabude právní moci roz-

hodnutí o povolení obnovy kárného ří-
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zení, kárný senát ustanovený podle
§ 35c odst. 4 zákona věc znovu pro-
jedná; přihlédne přitom ke všemu, co
vyšlo najevo jak v původním kárném ří-
zení, tak i v řízení o návrhu na povolení
obnovy kárného řízení.

(2) Bylo-li pravomocně rozhodnuto
o povolení obnovy kárného řízení jen na
návrh kárně obviněného, nemůže mu
být v novém kárném řízení uloženo
kárné opatření, jestliže bylo v původním
kárném řízení od jeho uložení upuštěno,
ani mu nemůže být uloženo přísnější
kárné opatření, než jaké bylo uloženo
původním rozhodnutím.

ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

O ROZHODNUTÍCH V KÁRNÉM
ŘÍZENÍ

§ 38
(1) Rozhodnutí, kterým se řízení před

kárným senátem nebo odvolacím sená-
tem končí, přijaté při jednání musí být
předsedou kárného senátu nebo před-
sedou odvolacího senátu vyhlášeno
způsobem uvedeným v § 25.

(2) Opatření přijaté při jednání před-
sedou kárného senátu nebo předsedou
odvolacího senátu podle § 15 odst. 2
a kárným senátem nebo odvolacím se-

nátem podle § 15 odst. 3 musí být před-
sedou senátu vyhlášeno.

(3) Bylo-li rozhodnutí přijato bez jed-
nání, výrok rozhodnutí se písemně za-
znamená; ustanovení § 21 odst. 2 a 3
se přitom použijí přiměřeně.

§ 39
(1) Písemné vyhotovení rozhodnutí,

kterým se řízení před kárným senátem
nebo před odvolacím senátem končí,
musí být doručeno jeho účastníkům do
vlastních rukou; účastníkům původního
kárného řízení musí být takto doručeno
písemné rozhodnutí kárného senátu
o návrhu na povolení obnovy kárného ří-
zení a písemné vyhotovení rozhodnutí
odvolacího senátu o odvolání proti tako-
vému rozhodnutí kárného senátu. Ad-
vokátovi nebo advokátnímu koncipien-
tovi se doručuje způsobem uvedeným
v § 55e zákona.

(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1
přijaté kárným senátem musí obsahovat
výrok, odůvodnění a poučení o odvolání
podle § 35 odst. 1 zákona nebo § 35c
odst. 4 zákona.

(3) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1
přijaté odvolacím senátem musí obsaho-
vat výrok, odůvodnění a poučení o mož-
nosti jeho přezkoumání ve správním
soudnictví.1)

1) § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
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ČÁST OSMÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ,

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 40
(1) Úkony v kárném řízení a v řízení

o povolení obnovy kárného řízení mimo
jednání činí předseda kárného senátu
a v řízení o odvolání předseda odvola-
cího senátu; předseda senátu může po-
věřit provedením těchto úkonů jiného
člena senátu. O provedení úkonu se po-
řídí záznam.

(2) Pověření advokáta provedením
přípravných úkonů potřebných k prově-
ření, zda došlo ke kárnému provinění
podle § 33 odst. 3 zákona, musí být uči-
něno písemně a musí z něj být zřejmé,
které věci se týká.

§ 41
Kárný spis

(1) Předseda kárné komise založí
poté, co mu došla kárná žaloba, kárný
spis. Za vedení kárného spisu odpovídá
předseda kárného senátu a v řízení
o odvolání předseda odvolacího senátu.

(2) Součástí kárného spisu jsou ze-
jména kárná žaloba, písemná vyjádření,

protokol o jednání, odvolání, záznamy,
jakož i jiné písemnosti a ostatní důkazní
prostředky, které byly v průběhu kár-
ného řízení účastníky kárného řízení
předloženy nebo v souladu se zákonem
a tímto kárným řádem kárnými orgány
získány.

(3) Do kárného spisu jsou oprávněni
nahlížet a činit si z něj výpisy účastníci
kárného řízení a jejich zástupci; z důleži-
tých důvodů tak mohou činit se souhla-
sem předsedy kárné komise i jiné
osoby. O nahlédnutí do kárného spisu
se učiní záznam, který je jeho součástí.

(4) Komora uloží kárný spis po dobu
osmdesáti let ode dne, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí, kterým kárné ří-
zení skončilo.

(5) Po uplynutí doby uvedené v od-
stavci 4 postupuje Komora podle zvlášt-
ních předpisů.2)

§ 42
(1) Kárná řízení a disciplinární řízení

zahájená přede dnem účinnosti zákona
podle dosavadních předpisů3) dokončí
kárné senáty, které předseda kárné ko-
mise ustanoví bez odkladu po nabytí
účinnosti této vyhlášky; ustanovení § 2
až § 4 se užijí přiměřeně.

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

právnících a právní pomoci jimi poskytované.
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(2) Řízení o opravných prostředcích
proti rozhodnutím kárných senátů zříze-
ných podle dosavadních předpisů4) do-
končí představenstvo.

(3) Řízení o odvoláních proti rozhod-
nutím disciplinárních senátů zřízených
podle dosavadních předpisů5) dokončí
představenstvo.

(4) O opravných prostředcích a odvo-
láních proti rozhodnutím kárných senátů
uvedených v odstavci 1 rozhoduje před-
stavenstvo.

§ 43
Ustanovení § 41 odst. 3 a 4 se užije

na spisy vzniklé v kárném nebo discipli-
nárním řízení vedeném podle dřívějších
předpisů, pokud toto řízení bylo pravo-
mocně skončeno do dne účinnosti této
vyhlášky.

§ 44
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

vyhlášení.6)

4) § 28 odst. 1 zákona ČNR č. 128/1990 Sb.
5) § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 209/1990 Sb.
6) Vyhláška nabyla účinnosti 10. září 1996, novela č. 246/1999 Sb. nabyla účinnosti 10. lis-

topadu 1999.

Ministr: 
JUDr. Novák v. r.
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2. 
STAVOVSKÉ PŘEDPISY 

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
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Představenstvo České advokátní ko-
mory se usneslo podle § 17 a § 44
odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii (dále jen „zákon“) takto:

ČÁST PRVÁ
PŮSOBNOST PRAVIDEL
PROFESIONÁLNÍ ETIKY 

A PRAVIDEL SOUTĚŽE ADVOKÁTŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Čl. 1
Osobní působnost

(1) Pravidly profesionální etiky a pra-
vidly soutěže (dále jen „Pravidla“) jsou
vázáni všichni advokáti zapsaní v sezna-
mu advokátů (dále jen „advokáti“) vede-
ném Českou advokátní komorou (dále
jen „Komora“).

(2) Pro advokátní koncipienty za-
psané v seznamu advokátních koncipi-
entů vedeném Komorou platí přiměřeně
ta ustanovení Pravidel, která se jich mo-
hou týkat.

(3) Přiměřeně platí Pravidla i pro ve-
řejnou obchodní společnost advokátů.

Čl. 2
Věcná působnost

(1) Právní řád, jímž se řídí právní vzta-
hy advokáta ke klientovi anebo k třetím
osobám v souvislosti s výkonem advo-
kacie, je pro působnost těchto Pravidel
nerozhodný.

(2) Pro mezinárodní činnost advokáta
v rámci Evropských společenství platí
tato Pravidla subsidiárně ke Kodexu
chování advokátů Evropských společen-
ství, přijatému na plenárním zasedání
CCBE ve Štrasburku dne 28. 10. 1988.

Čl. 3
Kolizní ustanovení

(1) Pokud advokát poskytuje právní
služby na území jiného státu, v němž
k tomu 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 sou-
těžní účinky.

2.1 
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 

Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální
etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, ve znění usnesení

sněmu č. 3/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999
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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
přispívat k důstojnosti a vážnosti advo-
kátního 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, stříz-
livé a nikoliv vědomě nepravdivé.

(4) Jakékoliv obstarávání cizích zále-
žitostí advokátem soustavně a za úplatu
se pro účely Pravidel považuje za výkon
advokacie.

Čl. 5
Jiné podnikání

(1) Aktivní účast advokáta na podni-
kání, jehož předmět zahrnuje činnosti,
spadající pod pojem poskytování práv-
ních služeb, nesmí být v rozporu s tě-
mito Pravidly. To neplatí pro účast ve ve-
řejné obchodní společnosti podle § 15
zákona a pro podnikání na území jiného
státu.

(2) S podnikatelem, který není advo-
kátem a jehož předmět činnosti zahr-
nuje i obstarávání cizích záležitostí nebo
zprostředkování, spolupracuje advokát
pouze na základě příkazu uděleného
přímo klientem.

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, postu-
puje advokát se stejnou svědomitostí
a péčí jako ve věcech ostatních klientů.

(3) Pravdivost nebo úplnost skutko-
vých informací poskytnutých klientem
není advokát oprávněn bez jeho sou-
hlasu ověřovat. Má-li o jejich pravdivosti
a nebo úplnosti důvodnou pochybnost,
poučí klienta o možných právních dů-
sledcích použití takové informace; mož-
nost odstoupit od smlouvy o poskytování
právních služeb tím není dotčena.

(4) Advokát nesmí použít na újmu kli-
enta ani ve svůj vlastní prospěch nebo
ve prospěch třetích osob informací,
které od klienta nebo o klientovi získal
v souvislosti s poskytováním právní
služby.
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Čl. 7
Převzetí právních služeb

(1) Poskytuje-li advokát ve smluvní věci
právní služby pouze jedné ze smluvních
stran, je oprávněn této straně poskytovat
právní služby i v případném sporu z této
smlouvy, pokud smluvní strany již při pří-
pravě smlouvy věděly, že advokát posky-
tuje právní službu pouze jedné z nich
a měly příležitost obstarat si vlastního kva-
lifikovaného právního zástupce.

(2) Poskytnout právní službu více oso-
bám, jejichž zájmy nejsou v rozporu,
v téže věci může advokát jen se souhla-
sem všech těchto osob, ledaže byl takto
soudem ustanoven nebo Komorou určen.

(3) Advokát odmítne poskytnout práv-
ní službu v téže věci více osobám také
tehdy, jestliže zjevně hrozí, že v průběhu
vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zá-
jmech.

Čl. 8
Odmítnutí právních služeb
a odstoupení od smlouvy

(1) V případech, kdy je advokát povi-
nen nebo oprávněn právní služby odmít-
nout a hodlá tak učinit, provede vždy při-
měřená opatření k odvrácení závažné
újmy, která žadateli o právní službu bez-
prostředně hrozí.

(2) Advokát odmítne právní službu
i v případě, kdy by jejím poskytnutím byly
ohroženy zájmy osoby, které právní

služby již poskytuje, a to například i v dů-
sledku pracovního přetížení advokáta.

(3) Ve věci, v níž nemá dostatek zku-
šeností nebo speciálních znalostí, od-
mítne advokát poskytnutí právní služby,
ledaže žadatel po vysvětlení souhlasí,
aby právní služba byla poskytnuta; v ta-
kovém případě advokát zpravidla postu-
puje ve spolupráci s jiným advokátem
nebo s jiným odborníkem. To se nevzta-
huje na věci, v nichž byl advokát ustano-
ven soudem nebo určen Komorou.

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

(5) Vykonávají-li advokáti advokacii ve
sdružení nebo ve veřejné obchodní spo-
lečnosti advokátů, žádný z nich nepře-
vezme vědomě zastoupení klienta, jest-
liže by kterýkoli z advokátů musel právní
službu takovému klientovi odmítnout, po-
kud by advokacii vykonával samostatně.

Čl. 9
Povinnosti v průběhu 

poskytování právní služby

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

(2) Peníze a jiné hodnoty, které advo-
kát převzal ke stanovenému účelu, je
povinen opatrovat s péčí řádného hos-
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podáře; nesmí je použít jinak než ke sta-
novenému účelu. 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 po-
vinen rozsah svého pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu přiměřeně rozší-
řit, 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 svě-
řil nebo které z projednávání věci vznikly;
splnění této povinnosti nesmí být podmi-
ňováno zaplacením požadované odměny
nebo výloh.

Čl. 10
Odměna advokáta

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

(2) Smluvní odměna musí být přimě-
řená. Nesmí být ve zřejmém nepoměru
k hodnotě a složitosti věci.

(3) Při posuzování přiměřenosti smluvní
odměny se přihlédne zejména i k poměru
vyjednávacích schopností a možností ad-
vokáta a klienta, k rozsahu informací kli-

enta o poměrech na trhu právních služeb,
ke speciálním znalostem, zkušenostem,
pověsti a schopnostem advokáta, k po-
vaze a době trvání vztahů mezi advokátem
a klientem při poskytování právních slu-
žeb, k časovým požadavkům klienta na vy-
řízení věci, k obtížnosti a novosti skutko-
vých i právních problémů spojených s věcí
a k pravděpodobnosti, že v důsledku pře-
vzetí věci klienta bude advokát muset od-
mítnout převzetí jiných věcí.

(4) O svých výkonech pro klienta
vede advokát přiměřené záznamy, je-
jichž obsah na požádání klientovi po-
skytne s úplným vysvětlením.

(5) Advokát smí sjednat smluvní od-
měnu stanovenou podílem na hodnotě
věci, je-li výše odměny přiměřená podle
ustanovení odstavce 2 a odstavce 3.

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

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

(8) Při posuzování přiměřenosti zá-
lohy se přihlíží vedle střízlivého odhadu
celkové odměny též k očekávaným ho-
tovým výdajům.
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ODDÍL TŘETÍ
Povinnosti k advokátnímu stavu

Čl. 11
Povinnosti kolegiální

(1) Advokát nesmí jiného advokáta
osočovat a nesmí proti němu zahájit
právní spor bez závažného důvodu. Je-li
osoba, se kterou poskytovaná právní služ-
ba souvisí, zastoupena advokátem, nesmí
s ní advokát jednat přímo bez předcho-
zího 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 ad-
vokát bez souhlasu již pověřeného ad-
vokáta převzít; chybí-li takový souhlas,
smí být poskytnutí právních služeb pře-
vzato teprve po řádném ukončení vztahu
k již pověřenému advokátovi.

(3) Advokát se nesmí podílet na čin-
nosti osob, které poskytují právní služby,
ačkoliv k tomu nejsou oprávněny, ani ta-
kovou činnost podporovat. Ve zvlášť zá-
važných případech oznámí osobu, pro-
vádějící takovou činnost, Komoře.

Čl. 12
Povinnosti při společném
výkonu advokacie a trvalé

spolupráci advokátů

(1) Smlouvy o sdružení a o zřízení ve-
řejné obchodní společnosti mezi advo-

káty nesmějí obsahovat žádná ustano-
vení, jež by omezovala povinnosti advo-
káta vyplývající ze složeného slibu a ze
stavovských předpisů nebo jeho nezá-
vislost při poskytování právních služeb.

(2) Advokáti poskytující právní služby
společně ve sdružení nebo ve veřejné
obchodní společnosti se vzájemně při-
měřeně informují o právních službách,
které 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
nebo ve svůj vlastní prospěch a nebo ve
prospěch třetích osob zvláštních infor-
mací, 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 sub-
stitutovi mimosmluvní odměna ve výši
podle advokátního tarifu. Substituent
odpovídá za její výplatu.

(2) Odmítá-li dožádaný advokát sub-
stituci převzít, sdělí to substituentovi bez

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO/KVĚTEN 2003 BULLETIN ADVOKACIE

s t r a n a 98



S T A V O V S K É  P Ř E D P I S Y  Č A K

BULLETIN ADVOKACIE ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO/KVĚTEN 2003

s t r a n a 99

zbytečného odkladu; i v takovém pří-
padě je však povinen provést opatření,
která 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 odpoví-
dat péči řádného odborníka a okolnos-
tem případu.

Čl. 14
Obecné povinnosti 

k advokátnímu stavu

(1) Převezme-li advokát zastoupení
klienta ve sporu proti jinému advokátovi
nebo proti veřejné obchodní společ-
nosti advokátů, je povinen o tom a o vý-
sledku sporu bez zbytečného odkladu
informovat Komoru.

(2) Byla-li nařízena domovní prohlídka
v kanceláři nebo v bytě advokáta, je ad-
vokát povinen upozornit příslušný orgán
na svou zákonnou povinnost mlčenli-
vosti a s tím spojenou omezenou ediční
povinnost a žádat, aby k tomuto úkonu
byl přibrán jako nezúčastněná osoba zá-
stupce Komory nebo alespoň jiný advo-
kát.

(3) Advokát je povinen řádně a včas
poučit všechny osoby, které se podílejí
na jeho činnosti spojené s poskytová-
ním právních služeb, o rozsahu jejich zá-
konné povinnosti zachovávat mlčenli-
vost, a to i v souvislosti se svědeckou
povinností takových osob.

Čl. 15
Povinnosti k advokátním

koncipientům

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

(2) Je-li koncipient v pracovním po-
měru k veřejné obchodní společnosti ad-
vokátů, určí společnost advokáta k plnění
povinností podle odstavce 1 a oznámí to
Komoře bez zbytečného odkladu.

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

(4) Advokátní koncipient nesmí po-
skytovat právní služby na vlastní účet
a advokát mu to nesmí umožnit.

(5) Advokát je povinen vydat koncipi-
entovi potvrzení o délce jeho koncipi-
entské praxe.

(6) V potvrzení je advokát povinen též
zhodnotit výkon koncipientské praxe
s ohledem na dosažení jejího účelu
podle odstavce 1. Přihlédne přitom ze-
jména k tomu, zda koncipientská praxe
nebyla nepříznivě ovlivněna současným
výkonem jiné činnosti na straně koncipi-



S T A V O V S K É  P Ř E D P I S Y  Č A K

enta 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 společní-
kem při výkonu advokacie nebo která by
činila advokáta od koncipienta finančně
závislým.

(8) Koncipient nepoužije k újmě advo-
káta, u něhož pracuje, nebo ve svůj
vlastní prospěch anebo ve prospěch tře-
tích osob zvláštních informací, které zís-
kal v souvislosti se svým pracovním po-
měrem k advokátovi. Tato jeho povinnost
trvá i po zániku pracovního poměru kon-
cipienta k advokátovi.

Čl. 16
Povinnosti při vedení 
advokátní kanceláře

(1) Advokát je povinen vykonávat ad-
vokacii především ve svém sídle. Pokud
založí pobočku své kanceláře v téže
nebo jiné obci anebo pravidelně posky-
tuje právní služby pro veřejnost v pře-
dem určené době mimo své sídlo, je po-
vinen 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 bezúhon-
ným a soustavně na jejich činnost do-

hlíží. Ustanovení čl. 15 odst. 4 a odst. 7
o advokátních koncipientech platí ob-
dobně i pro tyto osoby.

(3) Ve svém sídle nebo v jiném místě
uvedeném v odstavci 1 musí být advokát
zpravidla osobně přítomen v pravidelné
době, kterou předem stanoví; pro pří-
pad, že by mu v osobní přítomnosti brá-
nily vážné důvody, musí umožnit zane-
chání vzkazu.

(4) O svých výkonech a o výkonech
své kanceláře vede advokát evidenci
v rozsahu a způsobem vyplývajícím
z právních předpisů a ze zvláštních po-
žadavků kladených na řádný výkon ad-
vokacie.

ODDÍL ČTVRTÝ
Jiné povinnosti advokáta

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

(1) Vůči soudům, rozhodčím orgá-
nům, orgánům veřejné správy a jiným or-
gánům, které rozhodují v právních vě-
cech, jakož i vůči osobám, které plní
jejich úkoly, je advokát povinen zacho-
vávat 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
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ostatních účastníků řízení a chovat se
k nim i k ostatním osobám zúčastněným
na řízení tak, aby nebyla snižována jejich
důstojnost ani důstojnost advokátního
stavu. V takových věcech nesmí za ne-
přítomnosti, popřípadě bez vědomí ad-
vokáta druhé strany nebo této strany,
není-li advokátem zastoupena, jednat
s osobami, které plní úkoly soudů nebo
jiných orgánů, a předávat jim písem-
nosti, ledaže takový postup procesní
předpisy dovolují.

(4) Jsou-li pro jednání před soudem
nebo jiným orgánem stanovena nebo
obvyklá zvláštní pravidla chování, napří-
klad pokud jde o oslovování, úřední
oděv, udělování slova, vykazování místa
apod., je advokát povinen tato pravidla
dodržovat.

Čl. 18
Veřejně prospěšná 

činnost

(1) Byl-li advokát k tomu vyzván, je
povinen podílet se v přiměřeném roz-
sahu na projektech směřujících k prosa-
zování 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 uskutečňo-
vání principů demokratického právního
státu 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 po-
stupuje 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.

ODDÍL DRUHÝ
Obchodní jméno advokáta

Čl. 20
Povinné údaje

(1) Obchodní jméno advokáta sestá-
vá z jeho jména a příjmení a z označení
„advokát“.
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(2) Obchodní jméno sdružení advo-
kátů nebo veřejné obchodní společnosti
advokátů sestává z příjmení alespoň jed-
noho ze společníků, jakož i podle okol-
ností z označení například „advokáti“,
„advokátní kancelář“, „sdružení advoká-
tů“, „a společníci“, „a spol.“ nebo „veřej-
ná obchodní společnost advokátů“.

Čl. 21
Dovolené údaje

(1) Obchodní jméno může obsahovat
i akademické tituly advokáta, označení
jeho vědecké hodnosti a titul vysokoškol-
ského profesora nebo docenta, jakož i in-
formaci o nástupnictví, pokud jsou dodr-
ženy podmínky právních předpisů.

(2) Jména a příjmení společníků,
kteří zemřeli nebo přestali vykonávat ad-
vokacii z jiných důvodů, lze v obchod-
ním jménu zachovat, pokud jsou dodr-
ženy podmínky právních předpisů.

(3) Je-li advokát oprávněn poskytovat
právní služby i na území jiného státu, může
jeho obchodní jméno sestávat z údajů,
pod nimiž v takovém státu poskytuje práv-
ní služby sám nebo na základě smlouvy
o sdružení nebo o zřízení právnické osoby
pro poskytování právních služeb. Ustano-
vení 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 obsa-
hovat, nestanoví-li kogentní právní před-
pisy jinak.

Čl. 22
Doplňující údaje

V souvislosti se svým obchodním
jménem může advokát, sdružení advo-
kátů a veřejná obchodní společnost ad-
vokátů zveřejňovat i doplňující údaje
o tom, že advokát je soudním znalcem
nebo tlumočníkem, údaje o preferova-
ných právních oblastech, v nichž pů-
sobí, údaj o tom, že je oprávněn vyko-
návat advokacii i na jiném území, údaje
o trvalé spolupráci s tuzemskými i za-
hraničními advokáty, údaje o svém sídle
a pobočkách a v případech zvláštního
zřetele hodných i své rodné jméno ane-
bo pseudonym.

Čl. 23
Jazyk obchodního jména

Obchodní jméno včetně doplňujících
údajů podle čl. 22 lze uvádět vedle čes-
kého jazyka i v těch jazycích, v nichž je
advokát schopen poskytovat právní služ-
by.

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.
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ODDÍL TŘETÍ
Informace o podnikání advokáta

Čl. 25
Publicita

(1) V periodickém tisku, neperiodic-
kých 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
zapsány v seznamu advokátů, a to nej-
déle po dobu 60 dnů od tohoto zápisu.
Taková informace smí obsahovat jen ob-
chodní jméno advokáta a doplňující údaje
podle čl. 22.

(2) Ve sdělovacích prostředcích spe-
cializovaně informativní povahy, jako
jsou profesionální, telefonní, místní a po-
dobné seznamy, smí advokát informovat
veřejnost uvedením svého obchodního
jména a doplňujících údajů podle čl. 22.

(3) Jinými informačními prostředky, ať
už tiskovinami nebo záznamy uloženými
na jiných nosičích informací, může ad-
vokát 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.

(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
nebo spoluautorem, smí být k jeho
jménu, příjmení a titulům připojeno
označení „advokát“ s údajem o obci,
která je místem jeho podnikání a o ob-
chodním jménu, 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 ad-
vokát umístit údaje o svém obchodním
jménu, a to na tabulce přiměřené veli-
kosti.
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(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 kli-
entů zdržet každého jednání, kterým by
se osobám požadujícím poskytnutí
právní služby ztěžovala nebo znemožňo-
vala svobodná volba advokáta.

Čl. 31
Nabídka právních služeb

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

(2) Při nabízení svých právních služeb
se advokát musí zdržet jakéhokoliv nalé-
hání, zvlášť je-li z okolností nebo projevu

osoby, které je služba nabízena, zřejmé,
že o ni nemá zájem.

Čl. 32
Použití jiných osob

(1) Za doporučení nebo zprostředko-
vání právní služby nesmí advokát poskyt-
nout ani přijmout úplatu nebo jinou vý-
hodu.

(2) K náboru klientů nesmí advokát
použít jiných osob, a to ani vlastních kli-
entů. Za takové nepřípustné použití ji-
ných osob se považuje též, předá-li jim
advokát své informační prostředky nebo
plné moci s určením, aby jich při získá-
vání klientů pro advokáta použily.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 33
zrušen

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.1)
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Představenstvo České advokátní ko-
mory se usneslo podle § 44 odst. 4
písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o ad-
vokacii, takto: 

Čl. 1
V souvislosti s rozhodováním podle

§ 6 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii (dále jen „zákon“), uzná
představenstvo bez dalšího posuzování
za právní praxi advokátního koncipienta
(§ 6 odst. 2 zákona)

a) jinou právní praxi, kterou do
30. června 1996 započítala Česká
advokátní komora podle § 4 odst. 1
zákona č. 128/1990 Sb., o advo-
kacii, do doby praxe advokátního
koncipienta v souvislosti se žádostí
o připuštění k advokátní zkoušce
(§ 5 odst. 1 tohoto zákona);

b) právní praxi, kterou do 30. června
1996 uznala Komora komerčních
právníků České republiky jako
právní praxi podle § 4 odst. 1
písm. c) zákona č. 209/1990 Sb.,

o komerčních právnících a právní
praxi jimi poskytované, v souvis-
losti se žádostí o připuštění k pro-
fesní zkoušce komerčního práv-
níka (§ 7 odst. 1 tohoto zákona);

c) jinou praxi obdobnou praxi právní,
kterou do 30. června 1996 zapo-
čítala Komora komerčních práv-
níků České republiky podle § 6
odst. 1 zákona č. 209/1990 Sb.,
o komerčních právnících a právní
pomoci jimi poskytované, do doby
právní praxe požadované § 4
odst. 1 písm. c) tohoto zákona
v souvislosti se žádostí o připuš-
tění k profesní zkoušce komerč-
ního právníka (§ 7 odst. 1 tohoto
zákona).

Čl. 2
Představenstvo nepostupuje podle

čl. 1 v případě, že ten, kdo žádá o uzná-
ní jiné praxe podle § 6 odst. 2 zákona

a) byl kdykoliv před 1. červencem
1996 zapsán v seznamu advokátů

2.2 
Usnesení představenstva České advokátní komory 

č. 4/1997 Věstníku ze dne 27. září 1996, o uznávání 
jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta 

v některých případech1)

1) Toto usnesení, označené jako „stavovský předpis č. 3“, bylo publikováno v Bulletinu advo-
kacie č. 10/1996 na str. 108 a 109; usnesení je uveřejňováno podle čl. 9 odst. 1 usne-
sení představenstva České advokátní komory č. 1/1996 Věstníku.
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nebo v seznamu komerčních práv-
níků;

b) nesložil do 30. června 1996 advo-
kátní zkoušku nebo profesní
zkoušku komerčního právníka;

c) tak činí poté, co pozbylo podle
§ 7 odst. 2 zákona účinnosti dří-
vější rozhodnutí představenstva
o uznání jeho jiné právní praxe

nebo jiné praxe obdobné praxi
právní za právní praxi advokátního
koncipienta přijaté podle čl. 1.

Čl. 3
Předseda Komory dá bez odkladu

tento stavovský předpis na vědomí advo-
kátům.
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JUDr. Luboš Tichý v. r.
předseda České advokátní komory



S T A V O V S K É  P Ř E D P I S Y  Č A K

BULLETIN ADVOKACIE ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO/KVĚTEN 2003

s t r a n a 107

Představenstvo České advokátní ko-
mory se usneslo podle § 44 odst. 4
písm. b) zákona č. 86/1996 Sb., o ad-
vokacii (dále jen „zákon“) takto:

ČÁST I.
Úvodní ustanovení

Čl. 1
(1) Výchovou advokátního koncipienta

(dále jen „koncipient“) se rozumí proces,
v jehož rámci koncipient získává znalosti
a zkušenosti potřebné pro složení advo-
kátní zkoušky a pro výkon advokacie; vý-
chova advokátního koncipienta je zaměře-
na jak na znalost právních předpisů, jakož
i schopnost jejich použití na konkrétní
právní případ, tak i na osvojení si norem
upravujících povolání advokáta, přede-
vším norem etických, tak, jak vyplývají ze-
jména z právních a stavovských předpisů.

(2) Za výchovu advokátního koncipi-
enta odpovídá advokát nebo společ-
nost, k níž je koncipient v pracovním po-

měru (dále jen „advokát“), a v rozsahu
stanoveném tímto usnesením Česká ad-
vokátní komora (dále jen „Komora“).

Čl. 2
Komora přispívá způsoby stanove-

nými tímto usnesením k dalšímu vzdělá-
vání advokátů.

ČÁST II.
Výchova koncipientů

ODDÍL PRVNÍ
Výchova koncipientů zajišťovaná

advokátem

Čl. 3
(1) Advokát je v průběhu právní praxe

advokátního koncipienta podle § 5
odst. 1 písm. c) zákona (dále jen „právní
praxe“) povinen plnit vůči koncipientovi
povinnosti vyplývající pro něj z právních
předpisů1) a tohoto usnesení, jakož
i z ostatních stavovských předpisů 2).

1) § 31 a § 38 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a právní
předpisy vydané k jeho provedení.

2) Například čl. 15 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku,
kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.

2.3 
Usnesení představenstva České advokátní komory 

č. 1/1998 Věstníku ze dne 10. března 1998, 
o výchově advokátních koncipientů a dalším 

vzdělávání advokátů
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(2) Koncipient je v průběhu právní
praxe povinen rozšiřovat si své znalosti
a osvojovat si zkušenosti potřebné pro
výkon advokacie; tuto povinnost konci-
pient plní zejména soustavným studiem
právních předpisů, ostatních pramenů
práva, judikatury a odborné literatury,
konzultacemi s advokátem, účastí na
poskytování právních služeb advokátem,
včetně zastupování advokáta při jednot-
livých úkonech právní pomoci, jakož
i účastí na výchovných akcích pořáda-
ných Komorou podle tohoto usnesení.

Čl. 4
Advokát, u něhož je koncipient v pra-

covním poměru po dobu alespoň šesti
měsíců, umožní koncipientovi3), aby
v dalším průběhu právní praxe vykonal
praxi nepřesahující celkem dobu tří mě-
síců u

a) jiného advokáta, soudu, státního
zastupitelství, notáře, patentového
zástupce, daňového poradce ane-
bo tuzemského či zahraničního
stálého rozhodčího soudu;

b) jiného tuzemského nebo zahranič-
ního subjektu či orgánu, pokud se
jedná o praxi právní, která přispěje
k výchově advokátního koncipienta.

Čl. 5
Advokát je povinen umožnit koncipi-

entovi účast na výchovných akcích pořá-
daných Komorou podle tohoto usne-
sení.

Čl. 6
Advokát je povinen umožnit koncipi-

entovi přípravu na advokátní zkoušku
v délce alespoň jednoho měsíce, jakož
i účast u advokátní zkoušky4); jedná-li se
o advokátní zkoušku opakovanou5), je
advokát povinen umožnit koncipientovi
přípravu na advokátní zkoušku v délce
alespoň dvou týdnů.

Čl. 7
(1) Koncipient je povinen vést v prů-

běhu právní praxe, včetně praxe podle
čl. 4, záznamy o všech významnějších
úkonech právních služeb, kterých se zú-
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3) Například § 21 odst. 2 nařízení vlády České republiky č. 108/1994 Sb., kterým se provádí
zákoník práce a některé další zákony, § 38 odst. 4 zákoníku práce a § 2 nařízení vlády
České republiky č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony,
§ 69 a násl. zákoníku práce a čl. 15 odst. 3 usnesení představenstva České advokátní ko-
mory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže
advokátů České republiky.

4) § 126 odst. 2 zákoníku práce.
5) § 9 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád

pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád).
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častnil nebo při kterých zastupoval advo-
káta.

(2) Každý záznam podle odstavce 1
musí obsahovat datum úkonu a jeho
stručný popis.

ODDÍL DRUHÝ
Výchova koncipientů zajišťovaná

Komorou

Čl. 8
Komora pořádá v rámci výchovy kon-

cipientů
a) celostátní školení a oblastní semi-

náře, jako povinné výchovné akce;
b) další výchovné akce, jako výchov-

né akce nepovinné.

Povinné výchovné akce

Čl. 9
Celostátní školení

(1) Koncipient je povinen zúčastnit se
v prvním roce právní praxe vstupního ce-
lostátního školení a ve třetím roce právní
praxe závěrečného celostátního školení.

(2) Celostátní školení (dále jen „ško-
lení“) jsou internátní v délce jednoho
pracovního týdne; konají se dvakrát v ur-
čeném školicím místě, vždy v jarním

a podzimním termínu. Metodou výuky na
školeních jsou přednášky s diskusí.

(3) Vstupní školení je zaměřeno na
předpisy upravující poskytování právních
služeb, včetně předpisů stavovských,
dějiny advokacie a vedení advokátní
kanceláře. Závěrečné školení je zamě-
řeno na základní otázky z oborů, které
jsou předmětem advokátní zkoušky.6)

(4) Program vstupního a závěrečného
školení schvaluje představenstvo Ko-
mory. Místo a termín konání školení
v každém roce se vyhlašují ve Věstníku
České advokátní komory nejpozději do
listopadu předcházejícího roku.

Čl. 10
Oblastní semináře

(1) Komora pořádá pro koncipienty
oblastní semináře (dále jen „semináře“).

(2) Semináře jsou jednodenní; Komo-
ra je pořádá odděleně pro koncipienty
z Čech, s výjimkou Královohradeckého
a Pardubického kraje (první skupina
koncipientů), a pro koncipienty z Moravy
a Slezska a z Královohradeckého a Par-
dubického kraje7) (druhá skupina konci-
pientů). Školicím místem pro první sku-
pinu koncipientů je zpravidla Praha;
školicím místem pro druhou skupinu

6) § 1 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zku-
šební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád).

7) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
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koncipientů je zpravidla Brno nebo Olo-
mouc.

(3) V každém školicím místě se koná
ročně osm až dvanáct seminářů s tím,
že pro koncipienty v každém roce ze tří
let právní praxe jsou určeny dva až čtyři
semináře. Semináře jsou organizovány
v seminárních skupinách; o zařazení do
jednotlivých seminárních skupin vyro-
zumí koncipienty před konáním semi-
náře útvar odborné výchovy kanceláře
Komory (dále jen „útvar odborné výcho-
vy Komory“).

(4) Účast koncipienta na seminářích
je povinná.

(5) Semináře jsou zaměřeny na té-
mata z oborů, které jsou předmětem ad-
vokátní zkoušky6), s důrazem na zvlášt-
nosti a potřeby advokátní praxe, jakož
i na témata s advokátní praxí bezpro-
středně související (rétorika, otázky zna-
leckého dokazování, daňové a účetní
poradenství apod.). Koncipientovi může
být útvarem odborné výchovy Komory
nebo přednášejícím uloženo, aby na se-
mináři přednesl ústní referát, připravil pí-
semnou práci nebo se za účelem ově-

ření znalostí témat, na které byl seminář
zaměřen, podrobil písemnému testu.

(6) Program seminářů schvaluje před-
stavenstvo Komory. Místo a termín konání
seminářů v každém roce se vyhlašují ve
Věstníku České advokátní komory nej-
později do listopadu předcházejícího roku.

Čl. 11
(1) Koncipient, který nehodlá vykonat

celou právní praxi z důvodu, že před je-
jím zahájením vykonal jinou právní praxi,
která je nebo může být uznána podle
§ 6 odst. 2 zákona8), je povinen zúčast-
nit se povinných výchovných akcí v roz-
sahu stanoveném předsedou Komory.

(2) Koncipient je povinen oznámit sku-
tečnost, že nehodlá vykonat celou právní
praxi, útvaru odborné výchovy Komory
nejpozději do dvou týdnů poté, co vznikl
jeho pracovní poměr s advokátem, v je-
hož rámci začal právní praxi vykonávat.

Čl. 12
(1) Neomluvená neúčast koncipienta

na povinných výchovných akcích v roz-
sahu stanoveném čl. 9, 10 a 11 odst. 1
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6) § 1 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zku-
šební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád).

8) Například usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/1997 Věstníku, o uzná-
vání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta v některých případech, sdělení
představenstva České advokátní komory k posuzování žádostí o umožnění vykonání advo-
kátní zkoušky nebo o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních konci-
pientů, zejména s ohledem na rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe
advokátního koncipienta podle § 6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, které bylo
oznámeno v částce 2/1997 Věstníku.
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nebo porušení povinností koncipienta
podle čl. 11 odst. 2 mohou být posou-
zeny jako kárné provinění podle § 32
odst. 1 zákona.

(2) Řádná účast koncipienta na povin-
ných výchovných akcích uvedených v od-
stavci 1 je součástí právní praxe, jakožto
jedné z podmínek, které musí být splněny
k tomu, aby koncipientovi bylo Komorou
umožněno složení advokátní zkoušky.

Nepovinné výchovné akce
Čl. 13

(1) Komora pořádá podle potřeby pro
koncipienty další výchovné akce, a to
zpravidla ve formě jednodenních semi-
nářů zaměřených na aktuální témata
advokátní praxe; účast koncipientů na
těchto dalších výchovných akcích není
povinná.

(2) Další výchovné akce jsou zpravi-
dla pořádány na regionální úrovni z pod-
nětu regionálních zmocněnců Komory
a za jejich organizační součinnosti.

Čl. 14
Vykazování účasti 

na výchovných akcích

(1) Účast koncipienta na výchovných
akcích pořádaných Komorou podle to-
hoto usnesení se zaznamená po skon-
čení každé výchovné akce do „Výkazu

o účasti advokátního koncipienta na vý-
chovných akcích pořádaných Českou
advokátní komorou“ (dále jen „výkaz“),
který Komora vydá koncipientovi po zá-
pisu do seznamu advokátních koncipi-
entů. Vedoucí školení účast koncipienta
na povinné výchovné akci neuzná, po-
kud se koncipient během ní dopustil zá-
važného porušení kázně, spočívajícího
zejména v neúčasti na části výchovné
akce, v předčasném odchodu apod.

(2) Výkaz obsahuje jméno a příjmení,
popřípadě akademický nebo vědecký ti-
tul koncipienta a číslo, pod kterým je kon-
cipient zapsán do seznamu advokátních
koncipientů. Zápis do výkazu podle od-
stavce 1 musí obsahovat označení vý-
chovné akce, které se koncipient zúčast-
nil, včetně data jejího konání, a podpis
vedoucího školení nebo jiné jím pověřené
osoby, která zápis učinila; zápis může ob-
sahovat i další údaje, například skuteč-
nosti uvedené v čl. 10 odst. 5 věta druhá
nebo v odstavci 1 věta druhá.

Čl. 15
Náklady výchovných akcí

(1) Náklady organizačního a lektor-
ského zajištění povinných výchovných
akcí nese Komora. Náklady na cestov-
né, ubytování a stravování, které jsou
spojeny s účastí na povinných výchov-
ných akcích, nese advokát8).

8) Například usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/1997 Věstníku, o uzná-
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(2) Náklady nepovinných výchovných
akcí nesou koncipienti, kteří se jich zú-
častní.

Část III.
Další vzdělávání advokátů

Čl. 16
(1) Komora přispívá k dalšímu vzdělá-

vání advokátů zejména vydáváním časo-
pisu a odborných publikací, pořádáním
vzdělávacích akcí k aktuálním otázkám
advokátní praxe a poskytováním služeb
knihovny Komory.

(2) Komora pořádá podle potřeby pro
advokáty, popřípadě i pro širší právnic-
kou veřejnost vzdělávací akce k aktuál-
ním otázkám advokátní praxe, a to zpra-
vidla ve formě jednodenních přednášek
nebo seminářů. Vzdělávací akce mohou
být spojeny se společenským setkáním
advokátů, popřípadě i širší právnické ve-
řejnosti. Vzdělávací akce jsou zpravidla
pořádány z podnětu regionálních zmoc-
něnců Komory a za jejich organizační
součinnosti.

(3) Podrobnosti o službách knihovny
Komory upravuje její knihovní řád.

Část IV.
Ustanovení společná, přechodná

a závěrečná

Společné ustanovení

Čl. 17
Koncipient je povinen přiložit k žá-

dosti o umožnění vykonání advokátní
zkoušky mimo dokladů stanovených ad-
vokátním zkušebním řádem9) i záznamy
podle čl. 7 a výkaz podle čl. 14 nebo je-
jich úředně ověřené kopie.

Přechodná ustanovení

Čl. 18
(1) Výchova koncipientů, kteří dovrší

třetí rok právní praxe do 30. června
1999, se dokončí podle dosavadního
stavovského předpisu (čl. 19).

(2) Účast na povinných výchovných
akcích podle dosavadního stavovského
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vání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta v některých případech, sdělení
představenstva České advokátní komory k posuzování žádostí o umožnění vykonání advo-
kátní zkoušky nebo o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních konci-
pientů, zejména s ohledem na rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe
advokátního koncipienta podle § 6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, které bylo
oznámeno v částce 2/1997 Věstníku.

9) § 4 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zku-
šební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád).
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předpisu se pro účely tohoto usnesení
považuje za účast na povinných výchov-
ných akcích podle čl. 9 až 11.

Závěrečná ustanovení

Čl. 19
Zrušuje se čl. 9 usnesení předsta-

venstva České advokátní komory č. 5/
/1997 Věstníku, o převzetí některých

předpisů přijatých Českou advokátní ko-
morou a Komorou komerčních právníků
České republiky do 30. června 1996
jako stavovských předpisů podle zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii10).

Čl. 20
Toto usnesení nabude účinnosti

dnem 1. ledna 1999.

10) Tímto ustanovením bylo převzato jako stavovský předpis podle zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, usnesení představenstva bývalé České advokátní komory ze dne 11. června
1991, o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů.

JUDr. Karel Čermák v. r.
předseda České advokátní komory
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Představenstvo České advokátní ko-
mory se usneslo podle § 44 odst. 4
písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o ad-
vokacii (dále jen „zákon“) takto:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Toto usnesení upravuje
a) podrobnosti o smírčím řízení mezi

advokáty ve věcech souvisejících
s výkonem advokacie podle § 28
zákona (obligatorní smírčí řízení);

b) smírčí řízení mezi advokáty ve spo-
rech, které nesouvisejí s výkonem
advokacie, nebo ve sporech, je-
jichž účastníky jsou vedle advo-
kátů i osoby, které advokáty ne-
jsou (fakultativní smírčí řízení).

(2) Účelem smírčího řízení je vést
účastníky sporu k jeho vyřešení smírem.

ČÁST I.
Obligatorní smírčí řízení

Čl. 2
Vymezení některých pojmů použitých

v § 28 zákona
(1) Jiným řízením obdobným řízení

soudnímu je například přestupkové ří-
zení1) nebo rozhodčí řízení2).

(2) Zahájením řízení se rozumí i po-
dání podnětu k zahájení řízení v případě,
kdy soudní nebo jiné obdobné řízení
může být zahájeno pouze z úřední po-
vinnosti; takovým podnětem je například
trestní oznámení3) nebo oznámení
o přestupku4).
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1) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Například zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
3) § 59 trestního řádu.
4) § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 
Usnesení představenstva České advokátní komory 

č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se 
upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád), 

ve znění usnesení představenstva č. 1/2003 Věstníku 
ze dne 17. 2. 2003
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Čl. 3
Vyloučení povinnosti využít 

smírčího řízení

(1) Advokát není povinen využít smír-
čího řízení

a) je-li zde nebezpečí z prodlení. I v ta-
kovém případě je však advokát po-
vinen splnit povinnosti vyplývající
z jiných stavovských předpisů5), 

b) v případě, kdy je dána zákonem
uložená povinnost oznámit trestný
čin nebo překazit jeho spáchání 6).

(2) Povinnost advokáta využít smír-
čího řízení nemůže být vyloučena příka-
zem klienta7).

Čl. 4
Smírčí orgán

(1) Smírčí řízení je vedeno zpravi-
dla10) před předsedou České advokátní
komory (dále jen „Komora“) nebo jiným
členem představenstva Komory (dále
jen „představenstvo“), kterého určí
předseda Komory. 

(2) Považuje-li to předseda Komory
vzhledem k okolnostem případu za vhod-
né, může stanovit, že smírčí řízení bude

vedeno před tříčlennou smírčí komisí slo-
ženou z advokátů, z nichž alespoň jeden
musí být členem představenstva; před-
seda zároveň členy smírčí komise určí.
Předsedou smírčí komise je ten z jejích
členů, který je členem představenstva. 

Předsedovi smírčí komise přísluší
rozhodovat ve všech věcech podle to-
hoto usnesení; ostatní členové smírčí
komise mají hlas poradní.

(3) Pokud to některý z účastníků na-
mítne, nemůže být smírčí řízení vedeno
před členem představenstva, popřípadě
členem smírčí komise, u něhož lze mít
důvodnou pochybnost o nepodjatosti
pro jeho poměr k účastníkům smírčího
řízení nebo jejich zástupcům anebo pro
jeho poměr k věci, která je předmětem
smírčího řízení. Byla-li účastníkem smír-
čího řízení vznesena námitka podjatosti,
rozhoduje o ní předseda Komory; týká-li
se námitka podjatosti předsedy Komory,
rozhoduje o ní představenstvo.

Čl. 5
Účastníci smírčího řízení

(1) Účastníky smírčího řízení jsou ad-
vokát, který návrh na zahájení smírčího

5) čl. 14 odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kte-
rým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.

6) § 167 a § 168 trestního zákona.
7) § 3 odst. 1 zákona.
10) Usnesení bylo vyhlášeno dne 10. 3. 2003.
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řízení podává, a advokát, proti němuž
návrh směřuje.

(2) Podává-li návrh na zahájení smírčí-
ho řízení více advokátů nebo směřuje-li
proti více advokátům jeden návrh na za-
hájení smírčího řízení, jsou účastníky
smírčího řízení všichni tito advokáti.

(3) Účastník může být ve smírčím ří-
zení zastoupen; zástupcem může být
jen advokát. Zástupce má všechna
práva a povinnosti účastníka smírčího ří-
zení podle tohoto usnesení; zastoupení
však nezbavuje účastníka smírčího ří-
zení povinnosti být přítomen při ústním
jednání (čl. 14 odst. 1).

Čl. 6
Zahájení smírčího řízení

(1) Návrh na zahájení smírčího řízení
se podává předsedovi Komory; smírčí ří-
zení je zahájeno dnem, kdy návrh na
jeho zahájení došel Komoře.

(2) Návrh na zahájení smírčího řízení
musí obsahovat označení účastníků
smírčího řízení, vymezení věci, která má
být předmětem smírčího řízení, a návrh
smíru, kterým má být spor vyřešen.

(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, musí
návrh obsahovat i skutečnosti odůvodňu-
jící takové nebezpečí a lhůtu, v níž má
proběhnout ústní jednání; takto navržená
lhůta však nesmí být kratší než jeden mě-
síc ode dne zahájení smírčího řízení.

Čl. 7
Odložení návrhu na zahájení

smírčího řízení

(1) Smírčí orgán návrh na zahájení
smírčího řízení odloží a smírčí řízení za-
staví, pokud věc, která má být předmě-
tem smírčího řízení, nesouvisí s výko-
nem advokacie nebo pokud alespoň
jedním z účastníků sporu je osoba, která
není advokátem; ustanovení části II. tím
nejsou dotčena.

(2) O odložení návrhu na zahájení
smírčího řízení, jakož i o důvodech,
které k odmítnutí vedly, a o zastavení
smírčího řízení vyrozumí smírčí orgán
bez odkladu účastníka smírčího řízení
(dále jen „účastník“), který návrh na za-
hájení smírčího řízení podal.

Čl. 8
Vyjádření k návrhu na zahájení

smírčího řízení

(1) Nebyl-li návrh na zahájení smír-
čího řízení podle čl. 7 odložen, zašle jej
smírčí orgán bez odkladu účastníkovi,
proti němuž směřuje. Smírčí orgán to-
hoto účastníka současně požádá, aby
se k návrhu na zahájení smírčího řízení
písemně vyjádřil, a to především v tom
směru, zda souhlasí s návrhem smíru
v něm obsaženým nebo zda navrhuje
jiný způsob smírného vyřešení sporu.
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(2) Účastník, proti němuž návrh na
zahájení smírčího řízení směřuje, je po-
vinen zaslat vyjádření podle odstavce 1
ve lhůtě dvou týdnů smírčímu orgánu
a účastníkovi, který návrh na zahájení
smírčího řízení podal, nestanoví-li smírčí
orgán z důvodů uvedených v čl. 6
odst. 3 lhůtu kratší.

Čl. 9
Pokus o uzavření smíru bez ústního

jednání

(1) Poté, co účastník, který podal ná-
vrh na zahájení smírčího řízení, obdržel
vyjádření podle čl. 8, jsou účastníci po-
vinni pokusit se vyřešit věc, která je
předmětem smírčího řízení, smírem
(dále jen „uzavření smíru“). Výsledek to-
hoto jednání jsou účastníci povinni sdě-
lit smírčímu orgánu do dvou týdnů.

(2) Sdělí-li účastníci smírčímu orgá-
nu, že uzavřeli smír, jsou povinni předlo-
žit smírčímu orgánu i jeho písemné vy-
hotovení.

(3) Sdělí-li účastníci smírčímu orgá-
nu, že se jim smír nepodařilo uzavřít, jsou
povinni uvést i důvody, které je k zaujetí
takového stanoviska vedly.

Čl. 10
Další postup smírčího orgánu

(1) V případě uvedeném v čl. 9 odst. 2
smírčí orgán smírčí řízení ukončí.

(2) V případě uvedeném v čl. 9
odst. 3 smírčí orgán posoudí stanoviska
účastníků a svolá ústní jednání, pokud
má za to, že není vyloučeno, aby při-
spělo k uzavření smíru. V opačném
případě smírčí orgán smírčí řízení zasta-
ví.

Ústní jednání

Čl. 11
Doba a místo ústního jednání

Dobu a místo ústního jednání stanoví
smírčí orgán tak, aby proběhlo zpravidla
nejpozději do dvou měsíců od zahájení
smírčího řízení; jedná-li se o případ uve-
dený v čl. 6 odst. 3, přihlédne smírčí or-
gán při stanovení doby a místa ústního
jednání ke lhůtě uvedené v návrhu na za-
hájení smírčího řízení.

Čl. 12
Řízení ústního jednání

Je-li smírčí řízení vedeno před smírčí
komisí (čl. 4 odst. 2), řídí ústní jednání
její předseda.

Čl. 13
Neveřejnost ústního jednání

Ústní jednání je neveřejné; vyjma
účastníků a smírčího orgánu se ho může
zúčastnit pouze zapisovatel.
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Čl. 14
Přítomnost účastníků a odročení

ústního jednání

(1) Účastníci jsou povinni být přítomni
při ústním jednání.

(2) Ústní jednání může proběhnout
pouze v případě, že jsou přítomni všich-
ni účastníci. Nedostaví-li se kterýkoliv
z účastníků k ústnímu jednání, smírčí or-
gán smírčí řízení zastaví.

(3) O odročení ústního jednání lze
požádat nejpozději do jeho zahájení
a pouze z důležitého důvodu. Vyhoví-li
smírčí orgán žádosti o odročení ústního
jednání, svolá ústní jednání nové; postu-
puje přitom přiměřeně podle čl. 11.

(4) Požádají-li však o odročení jed-
nání všichni účastníci s tím, že se pokusí
o uzavření smíru mimo ústní jednání,
smírčí orgán ústní jednání odročí vždy;
smírčí orgán požádá současně účast-
níky, aby výsledek jejich jednání ozná-
mili smírčímu orgánu ve lhůtě dvou
týdnů. Dále postupuje smírčí orgán ob-
dobně podle čl. 10.

Čl. 15
Průběh ústního jednání

(1) Ústní jednání zahájí smírčí orgán,
který udělí slovo nejprve účastníkovi,
který podal návrh na zahájení smírčího
řízení, a jeho zástupci, poté účastníkovi,

proti němuž návrh směřuje, a jeho zá-
stupci.

(2) Smírčí orgán působí na účastníky,
aby uzavřeli smír; vychází přitom z jejich
přednesů. Je-li však z přednesů účast-
níků zřejmé, že jejich stanoviska k uza-
vření smíru nesměřují, předloží smírčí or-
gán účastníkům vlastní návrh na
uzavření smíru.

Čl. 16
Uzavření smíru

(1) Dojde-li při ústním jednání k uza-
vření smíru, zachytí smírčí orgán jeho
znění v protokolu; uzavřením smíru se
přitom rozumí dohoda všech účastníků
řešící podle jejich vyjádření veškeré
otázky související s věcí, která je před-
mětem smírčího řízení. Po uzavření
smíru smírčí orgán smírčí řízení ukončí.

(2) Účastníci se mohou při ústním
jednání dohodnout na uzavření smíru
s tím, že řešení veškerých otázek souvi-
sejících s věcí, která je předmětem smír-
čího řízení, vyhradí zvláštní dohodě.
Smírčí orgán v takovém případě uloží
účastníkům na základě jejich návrhu
lhůtu, ve které jsou povinni jedno vyho-
tovení takové dohody smírčímu orgánu
předložit. Předloží-li účastníci smírčímu
orgánu dohodu v této lhůtě, smírčí or-
gán smírčí řízení ukončí; v opačném pří-
padě smírčí orgán smírčí řízení zastaví.
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Čl. 17
Protokol o ústním jednání

(1) O průběhu ústního jednání se se-
pisuje protokol.

(2) V protokolu se zejména uvede
věc, která je předmětem smírčího řízení,
a všechny osoby přítomné na ústním
jednání a vylíčí se přednesy účastníků;
dále se v protokolu zaznamená znění ná-
vrhu smírčího orgánu na uzavření smíru,
znění smíru uzavřeného účastníky
(čl. 16) nebo rozhodnutí smírčího orgá-
nu o zastavení smírčího řízení.

(3) Protokol podepisuje smírčí orgán,
popřípadě všichni členové smírčí komi-
se a zapisovatel. Došlo-li při ústním jed-
nání k uzavření smíru (čl. 16), podepisují
protokol i všichni účastníci.

(4) Smírčí orgán zašle každému
z účastníků bez odkladu po skončení úst-
ního jednání jedno vyhotovení protokolu.

Čl. 18
Další postup smírčího orgánu

v případě, kdy smír nebyl uzavřen. 

Nedojde-li při ústním jednání k uza-
vření smíru (čl. 16), smírčí orgán smírčí
řízení zastaví.

Čl. 19
Bezvýslednost smírčího řízení

Došlo-li k zastavení smírčího řízení,

považuje se smírčí řízení za bezvýsledné
s tím, že povinnost advokáta využít smír-
čího řízení podle § 28 zákona se pova-
žuje za splněnou; to neplatí v případě,
kdy k zastavení smírčího řízení došlo
v důsledku porušení povinnosti advo-
káta stanovené tímto usnesením.

ČÁST II.
Fakultativní smírčí řízení

Čl. 20
Komora může provést smírčí řízení

i v případě sporu
a) mezi advokáty, který nesouvisí

s výkonem advokacie;
b) jehož účastníky jsou vedle advo-

kátů i osoby, které advokáty ne-
jsou, pokud s tím projeví písemný
souhlas všichni účastníci sporu.

(2) Návrh na zahájení smírčího řízení
může podat pouze advokát; advokát je
povinen připojit k návrhu na zahájení
smírčího řízení písemný souhlas účast-
níků sporu podle odstavce 1. Není-li
tento souhlas k návrhu na zahájení smír-
čího řízení přiložen, postupuje smírčí or-
gán přiměřeně podle čl. 7.

Čl. 21
(1) Pro fakultativní smírčí řízení se

použijí přiměřeně ustanovení části I.
(2) Smírčí orgán fakultativní smírčí ří-

zení kdykoliv zastaví, pokud kterýkoliv
z účastníků odvolá souhlas podle čl. 20.
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ČÁST III.
Ustanovení 

společná, přechodná 
a závěrečná

Společná ustanovení

Čl. 22
Toto usnesení se použije přiměřeně

i pro spory mezi advokáty a advokátními
koncipienty a spory mezi advokátními
koncipienty navzájem.

Čl. 23
Bylo-li předchozí smírčí řízení ukon-

čeno nebo zastaveno, smírčí orgán ná-
vrh na zahájení smírčího řízení v téže
věci odloží a smírčí řízení zastaví.

Čl. 24
(1) Smírčí orgán učiní do smírčího

spisu záznam o odložení návrhu na za-
hájení smírčího řízení a o zastavení smír-
čího řízení.

(2) Smírčí orgán a účastníci jsou po-
vinni činit veškeré úkony předvídané
tímto usnesením v písemné formě.

(3) Úkony vůči smírčímu orgánu činí
účastníci podáním adresovaným do
sídla Komory.

Čl. 25
O odložení návrhu na zahájení smír-

čího řízení a o zastavení smírčího řízení

vyrozumí smírčí orgán bez odkladu
účastníky.

Čl. 26
Proti rozhodnutím smírčího orgánu

podle tohoto usnesení není přípustný
opravný prostředek.

Čl. 27
Smírčí orgán vyrozumí bez odkladu

předsedu kontrolní rady o jakémkoliv
porušení povinnosti stanovené ustano-
vením § 28 zákona nebo tímto usnese-
ním, má-li za to, že zakládá kárné provi-
nění podle § 32 odst. 1 zákona.

Čl. 28
Náklady 

smírčího řízení

Náklady smírčího řízení, které vznikly
účastníkům, včetně nákladů zastoupení
ve smírčím řízení, nesou účastníci. Ná-
klady spojené s činností smírčího or-
gánu nese Komora.

Čl. 29
Smírčí spis

(1) Smírčí orgán, popřípadě před-
seda smírčí komise založí poté, co mu
došel návrh na zahájení smírčího řízení,
smírčí spis.

(2) Součástí smírčího spisu jsou ná-
vrh na zahájení smírčího řízení, plná moc
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zástupce účastníka, záznamy smírčího
orgánu o odložení návrhu na zahájení
smírčího řízení a o zastavení smírčího ří-
zení, písemné úkony smírčího orgánu
a účastníků učiněné v průběhu smírčího
řízení, protokol o ústním jednání, jakož
i veškeré jiné písemnosti, které vznikly
v průběhu smírčího řízení.

(3) Do smírčího spisu jsou oprávněni
nahlížet a činit si z něj výpisy pouze
účastníci a po jejich smrti jejich manželé
a děti, nebo jejich zástupci, pokud jsou
advokáty; o nahlédnutí do smírčího
spisu se učiní záznam, který je jeho sou-
částí.

(4) Komora uloží smírčí spis po dobu
osmdesáti let ode dne ukončení nebo
zastavení smírčího řízení.

(5) Po uplynutí doby uvedené v od-
stavci 4 postupuje Komora podle zvlášt-
ních právních předpisů.8)

Ustanovení přechodná

Čl. 30
Tohoto usnesení se použije pro

smírčí zahájená po dni, kdy nabude
účinnosti; ustanovení čl. 23, 24, 26, 27
a 28 se však použijí i pro smírčí řízení za-
hájená před tímto dnem.

Čl. 31
Ustanovení čl. 29 odst. 2 až 5 se

použijí i pro smírčí spisy vzniklé ve smír-
čích řízeních zahájených před nabytím
účinnosti tohoto usnesení.

Čl. 32
Účinnost

Toto usnesení nabude účinnosti třicá-
tým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku
České advokátní komory.9)

8) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
9) Usnesení bylo vyhlášeno dne 27. dubna 1998.

JUDr. Karel Čermák v. r.
předseda České advokátní komory
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Představenstvo České advokátní ko-
mory se usneslo podle § 44 odst. 4
písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o ad-
vokacii (dále jen „zákon“) takto:

ČÁST I.
Obecná ustanovení

Čl. 1
Advokát je oprávněn ustanovit podle

§ 26 odst. 2 zákona advokátního konci-
pienta nebo jiného svého zaměstnance
svým zástupcem pro jednotlivé úkony
právní pomoci za podmínek stanove-
ných tímto usnesením.

Čl. 2
(1) Advokát může ustanovit advokát-

ního koncipienta nebo jiného svého za-
městnance svým zástupcem jen pro pro-
vedení takových úkonů právní pomoci,

u nichž lze vzhledem k jeho znalostem,
osobním vlastnostem a dosavadní praxi,
jakož i vzhledem k povaze věci předpoklá-
dat, že je advokátní koncipient nebo jiný
zaměstnanec advokáta provede s potřeb-
nou odbornou péčí a v souladu s právy
a povinnostmi, které pro advokáta vyplý-
vají ze zákona a ze stavovských předpisů.

(2) Advokát je povinen udělit advokát-
nímu koncipientovi nebo jinému svému
zaměstnanci před ustanovením podle
odstavce 1 náležité poučení.

Čl. 3
Při ustanovování advokátního konci-

pienta svým zástupcem musí advokát
sledovat především jeho řádnou pří-
pravu na povolání advokáta, jakož i dbát
dalších povinností, které v souvislosti
s výchovou advokátních koncipientů vy-
plývají z jiných stavovských předpisů.1)
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2.5 
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 
Věstníku ze dne 8. prosince 1998, kterým se stanoví pravidla 
pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů 

a jiných zaměstnanců advokáta, ve znění redakčního
sdělení o opravě tiskových chyb, které bylo oznámeno 

v částce 1/1999 Věstníku, a ve znění usnesení představenstva 
České advokátní komory č. 1/2002 ze dne 3. 9. 2002, které 

bylo uveřejněno v částce 3/2002 Věstníku

1) Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advo-
kátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů.



S T A V O V S K É  P Ř E D P I S Y  Č A K

BULLETIN ADVOKACIE ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO/KVĚTEN 2003

s t r a n a 123

ČÁST II.
Zastupování v řízení
Advokátní koncipient

Čl. 4
Občanskoprávní řízení

Advokát je oprávněn ustanovit advo-
kátního koncipienta svým zástupcem

a) v řízení před okresním soudem nej-
dříve po třech měsících právní pra-
xe,

b) v řízení před krajským soudem
jako soudem prvního stupně i sou-
dem odvolacím nejdříve po jed-
nom roce právní praxe.

Čl. 5
Správní soudnictví

Advokát je oprávněn ustanovit ad-
vokátního koncipienta svým zástup-
cem v řízení před krajským soudem
po jednom roce právní praxe

Čl. 6
Trestní řízení

(1) Advokát je oprávněn ustanovit ad-
vokátního koncipienta svým zástupcem

a) v přípravném řízení a v řízení před
okresním soudem nejdříve po
třech měsících právní praxe,

b) v řízení před krajským soudem
jako soudem odvolacím nejdříve
po jednom roce právní praxe.

(2) Advokát nesmí ustanovit advokát-
ního koncipienta svým zástupcem v ří-
zení před krajským soudem jako sou-
dem prvního stupně.

Čl. 7
Správní řízení

(1) Advokát je oprávněn ustanovit ad-
vokátního koncipienta svým zástupcem
v řízení před správními orgány prvního
stupně nejdříve po třech měsících
právní praxe a řízení před správními or-
gány druhého stupně nejdříve po šesti
měsících právní praxe.

(2) Advokát nesmí ustanovit advokát-
ního koncipienta svým zástupcem ve
správním řízení před ústředními orgány
státní správy, včetně řízení o opravných
prostředcích podaných proti rozhodnu-
tím těchto orgánů.

Čl. 8
Společné ustanovení

(1) Advokát nesmí ustanovit advokát-
ního koncipienta svým zástupcem v ja-
kémkoliv řízení před vrchním soudem
nebo Nejvyšším soudem anebo před
Nejvyšším správním soudem.

(2) Ustanovení čl. 4 až 7 se nepoužijí,
jedná-li se o ustanovení advokátního
koncipienta zástupcem advokáta za
účelem nahlížení do spisu a pořizování
výpisů nebo opisů ze spisu, obstarání
výpisů a opisů z veřejných seznamů (rej-
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stříků), jakož i k provedení jiných obdob-
ných úkonů.

(3) Právní praxí podle čl. 4 až 7 se ro-
zumí právní praxe advokátního koncipi-
enta [§ 5 odst. 1 písm. c) a § 58 odst. 3
zákona].

Jiný zaměstnanec advokáta

Čl. 9
(1) Advokát nesmí ustanovit jiného

svého zaměstnance svým zástupcem
k provedení úkonu právní pomoci, který
spočívá v zastoupení ve správním řízení;
to neplatí, jedná-li se o řízení před správ-
ním orgánem, který není ústředním or-
gánem státní správy, a jiný zaměstnanec
advokáta získal

a) vysokoškolské vzdělání alespoň
v rámci bakalářského studijního
programu a byl zaměstnancem ad-
vokáta nebo společnosti podle
§ 15 zákona po dobu nejméně
jednoho roku,

b) středoškolské vzdělání a byl za-
městnancem advokáta nebo spo-
lečnosti podle § 15 zákona po
dobu nejméně dvou let.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepou-
žije, jedná-li se o ustanovení jiného za-
městnance advokáta jeho zástupcem za
účelem nahlížení do správního spisu
a pořizování výpisů nebo opisů ze správ-
ního spisu, obstarání výpisů a opisů
z veřejných seznamů (rejstříků), jakož
i k provedení jiných obdobných úkonů.

Čl. 9a
Advokát nesmí ustanovit svým zá-

stupcem při jakémkoliv úkonu právní
pomoci svého zaměstnance, který 

a) byl vyškrtnut ze seznamu advo-
kátů proto, že mu bylo uloženo
kárné opatření vyškrtnutí ze sez-
namu advokátů [§ 7b odst. 1
písm. d) zákona], a to po dobu
pěti let ode dne vyškrtnutí ze
seznamu advokátů,

b) byl vyškrtnut ze seznamu advo-
kátů na základě vlastní žádosti
[§ 7b odst. 1 písm. g) zákona],
která byla podána poté, co
proti advokátovi bylo zahájeno
kárné řízení (§ 33 odst. 1 záko-
na), a to po dobu pěti let ode
dne vyškrtnutí ze seznamu ad-
vokátů,

c) byl vyškrtnut ze seznamu advo-
kátních koncipientů proto, že
mu bylo uloženo kárné opat-
ření vyškrtnutí ze seznamu ad-
vokátních koncipientů [§ 37
odst. 4 písm. a) zákona], a to
po dobu tří let ode dne vyškrt-
nutí ze seznamu advokátních
koncipientů,

d) byl vyškrtnut ze seznamu advo-
kátních koncipientů na základě
vlastní žádosti [§ 37 odst. 4
písm. b) zákona], která byla po-
dána poté, co proti advokátní-
mu koncipientovi bylo zahájeno
kárné řízení (§ 33 odst. 1 záko-
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na), a to po dobu tří let ode dne
vyškrtnutí ze seznamu advokát-
ních koncipientů,

e) přestal být v důsledku kárného
(disciplinárního) opatření nebo
jiného obdobného postihu v sou-
ladu s příslušnými právními
předpisy soudcem, státním zá-
stupcem, policistou, notářem,
daňovým poradcem, patento-
vým zástupcem, soudním exe-
kutorem nebo zaměstnancem
Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, a to po
dobu pěti let,

f) přestal být na základě vlastní
žádosti nebo jiným obdobným
způsobem soudcem, státním
zástupcem, policistou, notá-
řem, daňovým poradcem, pa-
tentovým zástupcem, soudním
exekutorem nebo zaměstnan-
cem Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
poté, co proti němu bylo podle
příslušných právních předpisů
zahájeno kárné (disciplinární)
či jiné obdobné řízení, popří-
padě poté, co se dopustil poru-
šení pracovní kázně, které by
mohlo vést k postihu uvede-
nému v písmenu e), a to po
dobu pěti let.

ČÁST III.
Společná, přechodná 

a závěrečná ustanovení

Čl. 10
Toto usnesení se použije přiměřeně

i v případech, kdy advokátní koncipient
nebo jiný zaměstnanec je v pracovním
poměru ke společnosti podle § 15 zá-
kona.

Čl. 11
Předseda České advokátní komory je

na základě písemné žádosti advokáta
v případech zvláštního zřetele hodných
oprávněn

a) udělit výjimku z ustanovení čl. 7
odst. 2, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 1
a čl. 9a,

b) zkrátit doby požadované právní
praxe uvedené v čl. 4 až 7.

Čl. 12
Do dob požadované právní praxe

uvedené v čl. 4 až 7 se započítává
i právní praxe vykonaná podle dosavad-
ních předpisů.

Čl. 13
Zrušuje se čl. 6 usnesení představen-

stva České advokátní komory č. 5/1997
Věstníku, o převzetí některých předpisů
přijatých Českou advokátní komorou



S T A V O V S K É  P Ř E D P I S Y  Č A K

a Komorou komerčních právníků České
republiky do 30. června 1996 jako sta-
vovských předpisů podle zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii.2)

Čl. 14
Toto usnesení nabude účinnosti třicá-

tým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku
České advokátní komory.3)
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JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, v. r.,
předseda České advokátní komory

Článek II. a III. usnesení předsta-
venstva č. 3/2002 zní:

II.
Bylo-li kárné opatření vyškrtnutí ze

seznamu advokátů uvedené v čl. 9a
písm. a) uloženo zaměstnanci advo-
káta na určitou dobu podle § 32
odst. 1 písm. d) zákona, ve znění
před novelou provedenou zákonem

č. 210/1999 Sb., nesmí advokát
ustanovit tohoto zaměstnance svým
zástupcem při jakémkoliv úkonu
právní pomoci po dobu, na kterou
bylo toto kárné opatření uloženo.

III.
Ustanovení tohoto usnesení nabu-

dou účinnosti dnem 1. ledna 2003.

2) Tímto usnesením bylo převzato jako stavovský předpis podle zákona č. 85/1996 Sb., o ad-
vokacii, usnesení představenstva bývalé České advokátní komory ze dne 11. června 1991,
jímž se stanoví pravidla výkonu substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných
pracovníků advokáta v řízení před státními orgány.

3) Usnesení bylo vyhlášeno dne 22. prosince 1998.
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Představenstvo České advokátní ko-
mory se usneslo podle § 7 odst. 1 a § 53
odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění zákona č. 210/
/1999 Sb. (dále jen „zákon“), takto:

Čl. 1 
Poplatek za advokátní zkoušku nebo

uznávací zkoušku (dále jen „zkouška“)
se stanoví ve výši 4 000 Kč.

Čl. 2
Poplatek ve výši stanovené v čl. 1 je

povinen uhradit i žadatel o umožnění vy-
konání

a) opakované zkoušky (§ 7 odst. 2 zá-
kona),

b) zkoušky konané podle § 7 odst. 3
zákona.

Čl. 3
Poplatek se platí v hotovosti v kance-

láři České advokátní komory (dále jen

„Komora“) nebo na účet Komory
č. 12432-011/0100, konstantní symbol
308, variabilní symbol 66000777, ve-
dený u Komerční banky, a. s., Praha 1,
Spálená 51.

Čl. 4
Doklad o zaplacení poplatku je sou-

částí přihlášky ke zkoušce.

Čl. 5
Zrušuje se usnesení představenstva

České advokátní komory č. 3/1997
Věstníku, kterým se stanoví poplatek za
advokátní zkoušku a uznávací zkoušku,
ve znění usnesení představenstva
České advokátní komory č. 7/1997
Věstníku.

Čl. 6.
Toto usnesení nabude účinnosti třicá-

tým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku
České advokátní komory.1)

2.6 
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1999 

Věstníku ze dne 12. října 1999, kterým se stanoví poplatek za advokátní
zkoušku a uznávací zkoušku

1) Usnesení bylo vyhlášeno dne 3. listopadu 1999.

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory
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Představenstvo České advokátní ko-
mory se usneslo podle § 33a odst. 2 zá-
kona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve
znění zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen
„zákon“), takto:

Čl. 1
Jednorázová částka náhrady nákladů

kárného řízení se stanoví ve výši 3 000
Kč.

Čl. 2
Zrušuje se čl. 15 usnesení předsta-

venstva České advokátní komory č. 5/
/1997 Věstníku, o převzetí některých
předpisů přijatých Českou advokátní ko-
morou a Komorou komerčních právníků
České republiky do 30. června 1996
jako stavovských předpisů podle zákona
č. 85/1996 Sb, o advokacii.1)

Čl. 3
Toto usnesení nabude účinnosti třicá-

tým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku
České advokátní komory.2)
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2.7 
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1999 

Věstníku ze dne 12. října 1999, kterým se stanoví jednorázová částka
náhrady nákladů kárného řízení

1) Tímto usnesením bylo převzato jako stavovský předpis podle zákona č. 85/1996 Sb., o ad-
vokacii, usnesení představenstva bývalé České advokátní komory ze dne 5. listopadu
1991, jímž se stanoví paušální částka nákladů kárného řízení.

2) Usnesení bylo vyhlášeno dne 3. listopadu 1999.

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory
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Sněm České advokátní komory se
usnesl podle § 43 písm. b) zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen „zá-
kon“) takto:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Účel organizačního řádu

Účelem organizačního řádu je po-
drobněji upravit

a) organizační uspořádání České ad-
vokátní komory (dále jen „Komo-
ra“) a kanceláře Komory (dále jen
„kancelář“) a způsob, jakým jednají
a rozhodují orgány Komory,

b) vedení seznamu advokátů, sezna-
mu evropských advokátů, se-
znamu advokátních koncipientů
a seznamu sdružení a veřejných
obchodních společností, které vy-
konávají advokacii,

c) hospodaření Komory.

Čl. 2
Sídlo Komory

Sídlem Komory je Národní tř. 16,
110 00 Praha 1.

Čl. 3
Jednání jménem Komory

(1) Jménem Komory jedná předseda
Komory (dále jen „předseda“) jako její
statutární orgán.

(2) Ve stejném rozsahu jako před-
seda je oprávněn jednat jménem Ko-
mory i místopředseda Komory (dále jen
„místopředseda“), který zastupuje před-
sedu podle čl. 13 odst. 3. Místopřed-
seda, který byl pověřen předsedou trva-
lým výkonem některých jeho pravomocí
nebo činností podle čl. 13 odst. 2, je
oprávněn jednat jménem Komory ve vě-
cech, které jsou s výkonem těchto pra-
vomocí nebo činností spojeny.

(3) K jednání jménem Komory v urči-
tých věcech mohou být předsedou po-
věřeny i další osoby; takové jednatelské

2.8 
Usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, 
kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory 

ve znění redakčního sdělení o opravě tiskových chyb,
které bylo uveřejněno v částce 1/2000 Věstníku, a redakčního 

sdělení o opravě tiskových chyb, které bylo uveřejněno v částce 
1/2000 a 2/2002 Věstníku, a ve znění usnesení č. 2 sněmu 

České advokátní komory ze dne 29. 10. 2002, které bylo 
uveřejněno v částce 4/2002 Věstníku
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oprávnění může být obsaženo i v kance-
lářském řádu (čl. 40).

(4) Plnou moc k jednání jménem Ko-
mory nebo na její účet uděluje předse-
da; jedná-li se však o plnou moc k jed-
nání jménem Komory ve všech věcech,
může tak předseda učinit pouze s před-
chozím souhlasem představenstva.

ČÁST DRUHÁ
ORGÁNY KOMORY

ODDÍL PRVÝ
Sněm

Čl. 4
Pozvánka na sněm a návrh 

pořadu jednání sněmu

(1) Pozvánka na sněm (§ 42 odst. 6
zákona) musí obsahovat datum a místo
konání sněmu, začátek jednání sněmu
a návrh pořadu jednání sněmu.

(2) Má-li sněm schválit, změnit či dopl-
nit stavovský předpis, jednací řád sněmu
nebo volební řád, musí být advokátům za-
slán nejpozději jeden měsíc před koná-
ním sněmu návrh příslušného usnesení
sněmu. Nenavrhne-li svolavatel sněmu,
aby sněm schválil jednací řád sněmu
nebo volební řád a neusnese-li se sněm
jinak, použijí se při jednání sněmu nebo
při volbě či odvolání členů a náhradní-
ků orgánů Komory uvedených v § 43
písm. a) zákona jednací řád sněmu a vo-
lební řád sněmem již dříve schválené.

(3) Svolavatel na pořad jednání sně-
mu navrhne vždy volbu orgánů sněmu
(čl. 5). Svolává-li představenstvo řádný
sněm (§ 42 odst. 3 zákona), navrhne
vždy na pořad jednání sněmu i

a) projednání a schválení zprávy
o činnosti představenstva, kontrol-
ní rady, kárné komise a zkušební
komise pro advokátní zkoušky
a uznávací zkoušky (dále jen „zku-
šební komise“) za období od po-
sledního sněmu,

b) volbu členů a náhradníků orgánů
Komory uvedených v § 43 písm. a)
zákona.

Čl. 5
Orgány sněmu

Sněm volí z řad přítomných advokátů,
případně odvolává

a) předsednictvo sněmu, které řídí
jednání sněmu,

b) volební komisi, která organizuje
volbu, popřípadě odvolání členů
a náhradníků orgánů Komory uve-
dených v § 43 písm. a) zákona,

c) mandátovou komisi, která dohlíží
nad hlasováním na sněmu a roz-
hoduje, zda usnesení sněmu bylo
přijato či nikoliv,

d) návrhovou komisi, která eviduje
a předkládá návrhy na usnesení
sněmu předložené svolavatelem
sněmu a advokáty,

e) další komise, případně jiné orgány
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sněmu, usnese-li se sněm na je-
jich zřízení.

Čl. 6
Jednání sněmu

(1) Jednání sněmu řídí předsednictvo
sněmu; do jeho zvolení řídí jednání
sněmu pověřený člen představenstva.

(2) Sněm nejprve schválí svůj jednací
řád; ustanovení čl. 4 odst. 2 věta druhá
tím není dotčeno. Po schválení jedna-
cího řádu zvolí sněm orgány sněmu
(čl. 5) a na základě návrhu svolavatele
schválí pořad svého jednání. Dále po-
kračuje jednání sněmu podle schvále-
ného pořadu jednání.

(3) Podrobnosti o jednání sněmu
a o orgánech sněmu a o jejich volbě,
popřípadě odvolání, stanoví jednací řád
sněmu.

ODDÍL DRUHÝ
Představenstvo

Čl. 7
Působnost

(1) Mimo působnosti stanovené
v právních předpisech, v tomto organi-
začním řádu, jakož i v jiných stavovských
předpisech, přísluší představenstvu
dále zejména 

a) určovat na základě návrhu před-
sedy a po vyjádření předsedy kon-
trolní rady a předsedy kárné ko-

mise organizaci kanceláře a roz-
hodovat o organizačních změnách
ve smyslu pracovněprávních před-
pisů;

b) udělovat předsedovi předchozí
souhlas ke jmenování, případně
odvolání tajemníka Komory (dále
jen „tajemník“),

c) rušit opatření nebo rozhodnutí
předsedy učiněná podle § 45
odst. 4 věta druhá zákona,

d) podávat ministru spravedlnosti ná-
vrhy na jmenování členů zkušební
komise,

e) schvalovat zprávu o činnosti před-
stavenstva předkládanou sněmu,

f) podávat na základě žádosti advo-
káta, státního orgánu nebo jiné
osoby stanovisko představenstva
k výkladu právních předpisů upra-
vujících advokacii a stavovských
předpisů, pokud je to z důvodu
spornosti věci nezbytné; ustano-
vení čl. 21 odst. 3 tím není do-
tčeno. Představenstvo je opráv-
něno rozhodnout o uveřejnění
stanoviska ve Věstníku České ad-
vokátní komory (dále jen „Věst-
ník“),

g) rozhodovat o zřízení regionálního
střediska Komory (čl. 27) a jme-
novat z řad advokátů a odvolávat
regionální představitele Komory,

h) navrhovat ministru spravedlnos-
ti advokáty za členy Rady Jus-
tiční akademie.
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(2) Představenstvo volí ze svých
členů tajnou volbou na funkční období
stanovené v usnesení o volbě předsedu
a tři místopředsedy; představenstvo je
oprávněno předsedu a místopředsedy
stejným způsobem kdykoliv odvolat.

Čl. 8
Schůze představenstva

(1) Schůze představenstva (dále jen
„schůze“) se konají zpravidla desetkrát
ročně; svolává je předseda.

(2) Předseda je povinen svolat schůzi,
požádá-li ho o to písemně místopřed-
seda nebo alespoň čtvrtina členů před-
stavenstva; nesvolá-li předseda v tako-
vém případě představenstvo do jednoho
týdne ode dne doručení žádosti, je před-
stavenstvo oprávněn svolat kterýkoliv ze
žadatelů o jeho svolání.

(3) Schůze se zpravidla svolává pí-
semnou pozvánkou doručenou nejpo-
zději jeden týden přede dnem konání
schůze; pozvánka na schůzi se zasílá též
náhradníkům představenstva a na vědomí
i předsedovi kontrolní rady a předsedovi
kárné komise. Pozvánka na schůzi musí
obsahovat pořad jejího jednání a musejí
být k ní připojeny písemné materiály,
které mají být na schůzi projednány.

(4) Návrh pořadu jednání schůze ur-
čuje svolavatel. Na pořad jednání
schůze musí však být zařazena i jakáko-
liv jiná věc, o jejíž zařazení požádal pí-
semně nejpozději jeden týden před za-

hájením schůze kterýkoliv člen předsta-
venstva a ke své žádosti přiložil písemný
návrh usnesení představenstva s jeho
odůvodněním.

(5) Neusnese-li se představenstvo ji-
nak, jsou jeho schůze neveřejné; usta-
novení čl. 36 odst. 3 tím není dotčeno.
Ze schůze nemohou být vyloučeni ná-
hradníci představenstva.

(6) Schůzi představenstva řídí před-
seda Komory; do jeho zvolení řídí schůzi
nejstarší člen představenstva.

(7) Představenstvo je schopné se
usnášet, je-li přítomna většina jeho čle-
nů.

(8) Představenstvo se usnáší veřej-
ným hlasováním; na žádost alespoň dvou
přítomných členů představenstva se hla-
suje tajně.

(9) Nestanoví-li zákon nebo tento or-
ganizační řád jinak, je usnesení předsta-
venstva přijato, hlasovala-li pro něj vět-
šina členů představenstva přítomných
na schůzi představenstva.

Čl. 9
Přijímání usnesení mimo schůzi

(1) Na základě návrhu předsedy může
představenstvo přijmout usnesení i mimo
schůzi; to neplatí

a) jedná-li se o rozhodnutí podle § 44
odst. 3 zákona ve věci samé,

b) jedná-li se o věc, ohledně které
musí být usnesení představenstva
podle právního předpisu nebo to-
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hoto organizačního řádu přijato
kvalifikovanou většinou,

c) projeví-li písemně nesouhlas s ta-
kovým přijetím usnesení kterýkoliv
člen představenstva.

(2) Návrh na přijetí usnesení předsta-
venstva mimo schůzi musí být písemný
a musí být doručen všem členům před-
stavenstva; návrh musí obsahovat plné
znění navrženého usnesení a stanovit
lhůtu k vyjádření.

(3) Usnesení je přijato, pokud s ním
ve lhůtě k vyjádření podle odstavce 2 vy-
slovila písemně souhlas většina všech
členů představenstva.

(4) Usnesení přijaté mimo schůzi se
zaznamená do zápisu z nejbližší schůze
představenstva.

Čl. 10
Kooptace členů představenstva

(1) Představenstvo je povinno doplnit
z řad náhradníků nového člena předsta-
venstva podle § 44 odst. 2 zákona na
nejbližší schůzi následující poté, co
funkce dosavadního člena představen-
stva zanikla.

(2) O doplnění představenstva podle
odstavce 1 se představenstvo usnáší
veřejným hlasováním; ustanovení čl. 8
odst. 8 část věty za středníkem se ne-
použije. O jednotlivých náhradnících se
hlasuje v pořadí určeném podle počtu
hlasů, které získali při své volbě na sně-
mu.

Čl. 11
Postup představenstva 

ve správním řízení

V řízení ve věcech uvedených v § 44
odst. 3 zákona postupuje představenstvo
přiměřeně podle čl. 8 odst. 5 až 9, ne-
stanoví-li zákon nebo správní řád jinak.

ODDÍL TŘETÍ
Předseda

Čl. 12
(1) Mimo působnosti stanovené v práv-

ních předpisech, v tomto organizačním
řádu, jakož i v jiných stavovských před-
pisech, přísluší předsedovi dále zejmé-
na

a) reprezentovat Komoru ve vztahu
k advokátům a jiným osobám,

b) řídit kancelář, a to zpravidla pro-
střednictvím tajemníka,

c) řídit regionální představitele Komo-
ry,

d) podepisovat stavovské předpisy,
e) předkládat ministru spravedlnosti

stavovské předpisy podle § 50
odst. 1 zákona,

f) podepisovat rozhodnutí Komory
vydaná v řízení podle § 55 a násl.
zákona,

g) zajišťovat výkon rozhodnutí vyda-
ných v kárném řízení,

h) zajišťovat redakci Věstníku,
ch) rozhodovat o odvoláních proti roz-

hodnutím tajemníka o žádostech
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o poskytnutí informace podle práv-
ních předpisů o svobodném pří-
stupu k informacím,

i) posuzovat žádosti o umožnění
vykonání zkoušek podle § 7 zá-
kona. Předseda je však opráv-
něn předložit tyto žádosti k po-
souzení představenstvu; učiní-li
tak, je předseda usnesením
představenstva vázán,

j) posuzovat žádosti o zápis do
seznamů vedených Komorou
(čl. 41). Předseda je však
oprávněn předložit tyto žádosti
k posouzení představenstvu;
učiní-li tak, je předseda usnese-
ním představenstva vázán,

k) posuzovat žádosti o zápis do
seznamu advokátů nebo do se-
znamu advokátních koncipientů
a zápisy do těchto seznamů prová-
dět. Předseda je však oprávněn
předložit tyto žádosti k posouzení
představenstvu; učiní-li tak, je
předseda usnesením představen-
stva vázán,

l) uznávat jinou odbornou zkoušku
v oblasti právní praxe za zkoušku
advokátní. Předseda je však opráv-
něn předložit žádost o uznání jiné
odborné zkoušky v oblasti právní
praxe k posouzení představenstvu;
učiní-li tak, je předseda usnesením
představenstva vázán,

m) vydávat osvědčení podle § 5g
zákona.

(2) Rozhodnutí a opatření podle § 45
odst. 4 zákona ve věcech, které se mo-
hou dotknout činnosti kontrolní rady,
kárné komise nebo zkušební komise,
činí předseda po vyjádření předsedů
těchto orgánů Komory.

(3) Předseda je povinen informovat
představenstvo na jeho nejbližší schůzi
o všech významnějších opatřeních
a rozhodnutích, která podle § 45 odst. 4
zákona učinil, jakož i o všech dalších
skutečnostech, významných pro posta-
vení a činnost Komory, o nichž se v sou-
vislosti s výkonem své funkce dozvěděl.

ODDÍL ČTVRTÝ
Místopředsedové

Čl. 13
(1) Místopředsedům přísluší působ-

nost stanovená tímto organizačním řá-
dem, jinými stavovskými předpisy a usne-
seními představenstva.

(2) Předseda je oprávněn pověřit mís-
topředsedy trvalým výkonem některých
pravomocí nebo činností, které jsou
svěřeny do jeho působnosti. To neplatí,

a) jestliže je takový postup vyloučen
právním nebo stavovským předpi-
sem,

b) jedná-li se o rozhodování podle
čl. 12 odst. 1 písm. ch).

(3) Nemůže-li předseda svoji funkci,
byť i dočasně, vykonávat, zastupují jej
místopředsedové způsobem určeným
představenstvem.
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(4) Vykonávají-li místopředsedové
podle odstavce 2 nebo 3 pravomoci
nebo činnosti, které jsou svěřeny do pů-
sobnosti předsedy, jsou povinni dodržo-
vat všechny povinnosti, které předse-
dovi v souvislosti s výkonem těchto
pravomocí nebo činností ukládají právní
a stavovské předpisy.

ODDÍL PÁTÝ
Kontrolní rada

Čl. 14
Počet členů a náhradníků 

kontrolní rady

Kontrolní rada má 44 členů a 5 ná-
hradníků.

Čl. 15
Předseda 

a místopředsedové 
kontrolní rady

(1) Kontrolní rada volí ze svých členů
tajnou volbou na funkční období stano-
vené v usnesení o volbě předsedu a tři
místopředsedy kontrolní rady; kontrolní
rada je oprávněna předsedu a místo-
předsedy kontrolní rady stejným způso-
bem kdykoliv odvolat.

(2) Místopředsedové kontrolní rady
zastupují předsedu kontrolní rady způ-
sobem určeným kontrolní radou, ne-
může-li předseda kontrolní rady svoji
funkci, byť i jen dočasně, vykonávat.

Čl. 16
Působnost

(1) Kontrolní rada vykonává působnost
stanovenou zákonem a kárným řádem.

(2) Kontrolní rada dále
a) zobecňuje výsledky své činnosti

a je oprávněna předkládat ostatním
orgánům Komory svá doporučení,

b) předkládá představenstvu ke schvá-
lení pravidla pro vyřizování stížností
podaných Komoře na advokáty
nebo zaměstnance Komory. Před-
seda uveřejní pravidla ve Věstníku,

c) schvaluje zprávu o své činnosti
a předkládá ji sněmu. Součástí
zprávy je i zpráva o činnosti před-
sedy kontrolní rady jako kárného
žalobce.

Čl. 17
Jednání kontrolní rady

(1) Usnesení kontrolní rady je přijato,
hlasovala-li pro ně většina členů kon-
trolní rady přítomných na schůzi kon-
trolní rady.

(2) Usnesení kontrolní rady, kterým se
a) schvaluje žádost, aby představen-

stvo svolalo sněm (§ 42 odst. 4 zá-
kona),

b) svolává sněm (§ 42 odst. 4 zá-
kona),

c) pozastavuje potvrzené rozhodnutí
představenstva a svolává sněm
(§ 46 odst. 5 zákona), je však při-
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jato pouze tehdy, hlasovaly-li pro
něj alespoň dvě třetiny všech
členů kontrolní rady.

(3) Pro kontrolní radu se použijí při-
měřeně ustanovení čl. 8 odst. 1 až 8
a čl. 9 a 10.

Čl. 18
Předseda kontrolní rady 

jako kárný žalobce

(1) Předsedovi kontrolní rady jako
kárnému žalobci příslušejí oprávnění
a povinnosti stanovené zákonem a ad-
vokátním kárným řádem.

(2) V kárném řízení může předsedu
kontrolní rady jako kárného žalobce za-
stoupit kterýkoliv člen kontrolní rady,
který k tomu byl předsedou kontrolní
rady písemně zmocněn; ustanovení
čl. 15 odst. 2 tím není dotčeno.

ODDÍL ŠESTÝ
Kárná komise

Čl. 19
Počet členů kárné komise

Kárná komise má 83 členů.

Čl. 20
Předseda a místopředseda 

kárné komise

(1) Kárná komise volí ze svých členů
tajnou volbou na funkční období stano-

vené v usnesení o volbě předsedu a dva
místopředsedy kárné komise; kárná ko-
mise je oprávněna předsedu a místo-
předsedy kárné komise stejným způso-
bem kdykoliv odvolat.

(2) Místopředsedové kárné komise
zastupují předsedu kárné komise způso-
bem určeným kárnou komisí, nemůže-li
předseda kárné komise svoji funkci, byť
i jen dočasně, vykonávat.

Čl. 21
Působnost

(1) Kárná komise vykonává působ-
nost stanovenou zákonem a kárným řá-
dem.

(2) Kárná komise dále
a) zobecňuje poznatky z rozhodování

v kárném řízení a je oprávněna
předkládat ostatním orgánům Ko-
mory svá doporučení,

b) schvaluje zprávu o své činnosti
a předkládá ji sněmu; součástí
zprávy je i zpráva o činnosti kár-
ných senátů.

(3) Kárná komise je oprávněna schvá-
lit na základě žádosti kontrolní rady,
představenstva nebo předsedy kárné ko-
mise stanovisko k výkladu právního nebo
stavovského předpisu za účelem zajiš-
tění jednotnosti rozhodování v kárném ří-
zení. K jednání, na kterém bude kárná
komise stanovisko projednávat, přizve
předseda kárné komise předsedu, před-
sedu kontrolní rady a předsedy odvola-
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cích senátů, popřípadě si předem vy-
žádá i jejich písemné vyjádření. Před-
seda kárné komise uveřejní stanovisko
ve Sbírce kárných rozhodnutí České ad-
vokátní komory (čl. 39 odst. 3).

Čl. 22
Jednání kárné komise

(1) Předseda kárné komise svolává
kárnou komisi k plenárnímu zasedání
nejméně jednou ročně.

(2) Pro kárnou komisi se použijí přimě-
řeně ustanovení čl. 8 odst. 2 až 9 a čl. 9.

Čl. 23
Působnost předsedy kárné 

komise v kárném řízení

Předseda kárné komise vykonává
v kárném řízení působnost stanovenou
zákonem a advokátním kárným řádem.

ODDÍL SEDMÝ
Zkušební komise

Čl. 24
Předseda a místopředsedové

zkušební komise

(1) Zkušební komise České advokát-
ní komory (dále jen „zkušební ko-
mise“) volí ze svých členů tajnou volbou
na dobu tří let předsedu a dva místo-
předsedy zkušební komise a je opráv-
něna je z jejich funkce stejným způso-

bem kdykoliv odvolat; předsedou nebo
místopředsedou zkušební komise může
být zvolen jen advokát.

(2) Místopředsedové zkušební komise
zastupují předsedu zkušební komise, ne-
může-li předseda zkušební komise svoji
funkci, byť i jen dočasně, vykonávat.

(3) Předseda zkušební komise je
oprávněn pověřit místopředsedy zku-
šební komise trvalým výkonem některých
pravomocí nebo činností, které jsou svě-
řeny do jeho působnosti; to neplatí, jest-
liže je takový postup vyloučen právním
nebo stavovským předpisem.

Čl. 25
Působnost

(1) Členové zkušební komise působí
v souladu s advokátním zkušebním řádem
ve zkušebních senátech při advokátních
zkouškách a uznávacích zkouškách.

(2) Zkušební komise
a) schvaluje v souladu s advokátním

zkušebním řádem seznam před-
pisů, jejichž znalost je vyžadována
u zkoušek podle § 7 zákona,

b) zobecňuje poznatky ze zkoušek
podle § 7 zákona a je oprávněna
předkládat ostatním orgánům Ko-
mory svá doporučení,

c) schvaluje zprávu o své činnosti
předkládanou sněmu; součástí
zprávy je i zpráva o činnosti senátů
při advokátních a uznávacích
zkouškách.
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Čl. 26
Jednání zkušební komise

(1) Předseda zkušební komise svo-
lává zkušební komisi k plenárnímu zase-
dání nejméně jednou ročně.

(2) K volbě nebo odvolání předsedy
a místopředsedů zkušební komise je
nutný souhlas nadpoloviční většiny
všech členů zkušební komise.

(3) Pro zkušební komisi se použijí při-
měřeně ustanovení čl. 8 odst. 2 až 9.

ODDÍL OSMÝ
Regionální střediska Komory

a jiné orgány Komory

Čl. 27
Regionální středisko Komory

(1) Představenstvo je oprávněno zří-
dit regionální středisko Komory (dále jen
„regionální středisko“); regionální stře-
disko není právnickou osobou.

(2) Představenstvo v usnesení o zří-
zení regionálního střediska zejména vy-
mezí území, na které se vztahuje působ-
nost regionálního střediska (dále jen
„region“), stanoví podrobněji činnosti,
které regionální středisko zajišťuje,
a upraví způsob jeho financování.

(3) V čele regionálního střediska stojí
regionální představitel Komory (dále jen
„regionální představitel“); regionální před-
stavitel je ze své činnosti odpovědný
představenstvu. Představenstvo je opráv-

něno jmenovat zástupce regionálního
představitele, který zastupuje regionál-
ního představitele, nemůže-li svoji funkci,
byť i dočasně, vykonávat; zástupců regio-
nálního představitele může být jmeno-
váno i více.

(4) Představenstvo je oprávněno zří-
dit stálý regionální úřad Komory, který
organizačně a technicky zajišťuje čin-
nost regionálního představitele.

(5) Regionální středisko zejména
a) podílí se v součinnosti s kanceláří

na výchově advokátních koncipi-
entů a dalším vzdělávání advokátů,

b) zprostředkovává informace mezi
advokáty a advokátními koncipi-
enty v regionu a představenstvem,
popřípadě i jinými orgány Komory,

c) v součinnosti s předsedou repre-
zentuje Komoru ve vztahu k soud-
ním orgánům, státnímu zastupitel-
ství a jiným orgánům působícím
v regionu při řešení obecných otá-
zek souvisejících s výkonem advo-
kacie a postavením advokátů,

d) podílí se na zajišťování právní pomo-
ci osobám, které se nemohou do-
moci poskytnutí právních služeb ad-
vokátem (§ 18 odst. 2 zákona),

e) podává předsedovi podněty k usta-
novení zástupce advokáta nebo ur-
čení nástupce advokáta podle § 27
zákona, popřípadě k přijetí jiných
vhodných opatření za účelem
ochrany práv a právem chráněných
zájmů klientů,
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f) podává na žádost advokátů nebo
advokátních koncipientů vyjádření
k jejich žádostem o snížení nebo
prominutí příspěvku na činnost Ko-
mory anebo o prodloužení jeho
splatnosti, jakož i k žádostem o čer-
pání prostředků ze sociálního
fondu Komory,

g) vykonává další činnosti stanovené
představenstvem nebo stavov-
ským předpisem.

Čl. 28
Jiné orgány Komory

(1) Sněm nebo představenstvo
jsou oprávněny se usnést na zřízení
jiného orgánu Komory (§ 41 odst. 2
zákona); sněm si může rozhodnutí
o zřízení takového orgánu Komory
vyhradit.

(2) V usnesení o zřízení jiného or-
gánu Komory podle odstavce 1 se
zejména stanoví jeho úkoly, způsob
jeho ustanovení a jednání, jakož
i způsob financování jeho činnosti.

ODDÍL DEVÁTÝ
Společná ustanovení o orgánech

Komory

Čl. 29
Neslučitelnost funkcí

Člen představenstva nemůže být sou-
časně členem kontrolní rady nebo kárné

komise a člen kontrolní rady nemůže být
současně členem kárné komise; to platí
obdobně i pro náhradníky těchto orgánů
Komory.

Čl. 30
Osobní výkon funkce

(1) Členové orgánů Komory jsou po-
vinni vykonávat své funkce osobně.

(2) Zastoupení při výkonu funkce je
nepřípustné, ledaže to právní předpis,
tento organizační řád nebo jiný stavov-
ský předpis dovoluje.

Čl. 31
Vyloučení členů orgánů Komory

(1) Z hlasování orgánů Komory jsou
vyloučeni ti jejich členové, u nichž lze
mít důvodnou pochybnost o jejich ne-
podjatosti pro jejich poměr k projedná-
vané záležitosti nebo k osobám, kterých
se tato záležitost týká; rozhodne-li tak
příslušný orgán Komory, projednává se
věc v nepřítomnosti vyloučeného člena.

(2) Člen orgánu Komory je povinen
předsedovi tohoto orgánu bez odkladu
oznámit všechny skutečnosti, pro které
by mohl být podle odstavce 1 vyloučen
z hlasování.

(3) Byl-li člen orgánů Komory vylou-
čen podle odstavce 1 z hlasování, má
se pro účely stanovení schopnosti to-
hoto orgánu Komory k usnášení zato, že
je hlasování přítomen.
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(4) Předseda, předsedové a místo-
předsedové orgánů Komory jsou za
podmínek uvedených v odstavci 1 vy-
loučeni z rozhodování, popřípadě z přijí-
mání jiných opatření, které jim byly
svěřeny právním předpisem, tímto orga-
nizačním řádem nebo jiným stavovským
předpisem.

(5) Tajemník je za podmínek uvede-
ných v odstavci 1 vyloučen z rozhodo-
vání podle čl. 36 odst. 5; je-li tajemník
z rozhodování vyloučen, určí předseda
zaměstnance Komory, který ve věci roz-
hodne.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se
nepoužijí, stanoví-li něco jiného o vylou-
čení členů orgánů Komory zákon.

Čl. 32
Odstoupení z členství 

nebo z funkce v orgánech 
Komory

(1) Z členství nebo z funkce v orgá-
nech Komory lze odstoupit; odstoupení
musí být učiněno písemně a musí být
adresováno předsedovi.

(2) Přijme-li předseda odstoupení,
zaniká členství nebo funkce v orgánu
Komory dnem, který určí předseda, nej-
později však patnáctým dnem poté, co
mu bylo odstoupení doručeno.

(3) Nepřijme-li předseda odstoupení,
zaniká členství nebo funkce v orgánu
Komory patnáctým dnem poté, co mu
bylo doručeno opětovné odstoupení.

(4) Předseda adresuje odstoupení ze
své funkce představenstvu; ustanovení
předchozích odstavců se použijí ob-
dobně s tím, že působnost předsedy pří-
sluší v tomto případě představenstvu.

Čl. 33
Náhrada hotových výdajů 
a náhrada za ztrátu času

Podrobnosti o poskytování náhrady ho-
tových výdajů a náhrady za ztrátu času
stráveného výkonem funkcí v orgánech
Komory stanoví stavovský předpis schvá-
lený sněmem podle § 43 písm. e) zákona.

Čl. 34
Činnost nad rámec obvyklých

povinností

Komora je oprávněna poskytnout při-
měřenou odměnu členovi orgánu Komory,
který na základě smlouvy uzavřené podle
čl. 66 vykoná pro Komoru práce nebo jiné
výkony, které zřejmě přesahují rámec ob-
vyklých povinností vyplývajících z jeho
členství nebo funkce v orgánu Komory.

ČÁST TŘETÍ
KANCELÁŘ KOMORY

Čl. 35
Úkoly kanceláře Komory

Kancelář vytváří podmínky pro řád-
nou činnost všech orgánů Komory.

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO/KVĚTEN 2003 BULLETIN ADVOKACIE

s t r a n a 140



S T A V O V S K É  P Ř E D P I S Y  Č A K

BULLETIN ADVOKACIE ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO/KVĚTEN 2003

s t r a n a 141

Čl. 36
Tajemník Komory

(1) V čele kanceláře stojí tajemník,
který je přímo podřízen předsedovi; ta-
jemník řídí činnost kanceláře v rozsahu ur-
čeném předsedou a podle jeho pokynů.

(2) Tajemník je jmenován předsedou
po předchozím souhlasu představenstva;
předseda může tajemníka po předcho-
zím souhlasu představenstva odvolat.

(3) Tajemník organizačně a technicky
zajišťuje činnost představenstva, účastní
se jeho schůzí a zajišťuje pořizování zá-
pisů ze schůzí představenstva.

(4) Tajemník vytváří podmínky pro
řádnou činnost odvolacích senátů v kár-
ném řízení.

(5) Tajemník rozhoduje o žádostech
o poskytnutí informace podle právních
předpisů o svobodném přístupu k infor-
macím.

(6) Tajemník vykonává další činnosti
stanovené představenstvem, předse-
dou, tímto organizačním řádem nebo
kancelářským řádem.

Čl. 37
Organizace kanceláře

(1) Kancelář se člení na
a) odbory,
b) kontrolní oddělení a
c) oddělení pro věci kárné.
(2) Počet odborů kanceláře podle od-

stavce 1 písm. a), jejich případné členění

na nižší organizační útvary a náplň jejich
činnosti určuje představenstvo [čl. 7
odst. 1 písm. a)]; podrobnosti stanoví
kancelářský řád (čl. 40). Každý odbor je
řízen vedoucím odboru, kterého jmenuje
a odvolává předseda na návrh tajemníka.
Vedoucí odboru je podřízen tajemníkovi,
nerozhodne-li předseda jinak.

(3) Kontrolní oddělení je řízeno ve-
doucím, kterého jmenuje a odvolává
předseda na návrh tajemníka a po vyjád-
ření předsedy kontrolní rady. Vedoucí
kontrolního oddělení je podřízen tajem-
níkovi; ve věcech spadajících do působ-
nosti kontrolní rady je však oprávněn
ukládat úkoly vedoucímu kontrolního od-
dělení předseda kontrolní rady a dávat
mu za tím účelem i závazné pokyny.

(4) Oddělení pro věci kárné je řízeno
vedoucím, kterého jmenuje a odvolává
předseda na návrh tajemníka a po vyjád-
ření předsedy kárné komise. Vedoucí
oddělení pro věci kárné je podřízen ta-
jemníkovi; ve věcech spadajících do pů-
sobnosti kárné komise je však oprávněn
ukládat úkoly vedoucímu oddělení pro
věci kárné předseda kárné komise a dá-
vat mu za tím účelem i závazné pokyny.

Čl. 38
Kontrolní oddělení

(1) Kontrolní oddělení vytváří pod-
mínky pro řádnou činnost kontrolní rady.

(2) Kontrolní oddělení přijímá, eviduje
a zajišťuje vyřizování stížností podaných
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Komoře na advokáty nebo zaměstnance
Komory; zajišťuje dále, aby stěžovatel
byl o postupu při vyřizování stížnosti pra-
videlně vyrozumíván. Za účelem posou-
zení důvodnosti stížnosti je kontrolní
oddělení oprávněno vyžádat si od které-
hokoliv útvaru kanceláře potřebné do-
klady a vyjádření.

(3) Kontrolní oddělení vytváří pod-
mínky pro řádnou činnost předsedy kon-
trolní rady jako kárného žalobce, jakož
i pro činnost advokátů pověřených před-
sedou kontrolní rady provedením pří-
pravných úkonů potřebných k prově-
ření, zda došlo ke kárnému provinění; za
tím účelem zejména opatřuje od ostat-
ních útvarů kanceláře, advokátů nebo ji-
ných osob potřebné doklady a vyjád-
ření, zajišťuje vypracování kárné žaloby
a dalších podání předsedy kontrolní
rady jako kárného žalobce v kárném ří-
zení, sleduje průběh kárného řízení
a předkládá předsedovi kontrolní rady
jako kárnému žalobci svá doporučení
pro další postup v kárném řízení.

Čl. 39
Oddělení pro věci kárné

(1) Oddělení pro věci kárné vytváří
podmínky pro řádnou činnost kárné ko-
mise.

(2) Oddělení pro věci kárné v kárném
řízení

a) vytváří podmínky pro řádnou čin-
nost předsedy kárné komise při pl-

nění jeho úkolů v kárném řízení, ja-
kož i pro řádnou činnost kárných
senátů. Za tím účelem zejména za-
jišťuje podle pokynů předsedy kár-
ného senátu jednání kárného se-
nátu a obstarává důkazy, které mají
být provedeny, předvolává k jed-
nání kárného senátu účastníky kár-
ného řízení a jiné osoby a zajišťuje
vypracování písemných vyhotovení
rozhodnutí vydaných v kárném ří-
zení a jejich doručování,

b) sleduje, kdy rozhodnutí vydaná
v kárném řízení nabyla právní moci
nebo se stala vykonatelnými,

c) bez odkladu poté, co se stala roz-
hodnutí vydaná v kárném řízení vy-
konatelnými, zajišťuje jejich výkon
nebo navrhuje příslušnému orgá-
nu Komory nebo útvaru kanceláře
provedení jejich výkonu,

d) sleduje, zda a kdy byla rozhodnutí
vydaná v kárném řízení vykonána.

(3) Oddělení pro věci kárné zajišťuje
podle pokynů předsedy kárné komise
redakci Sbírky kárných rozhodnutí Čes-
ké advokátní komory.

Čl. 40
Kancelářský řád

Předseda je oprávněn vydat na návrh
tajemníka a po vyjádření předsedy kon-
trolní rady a předsedy kárné komise
kancelářský řád, který stanoví pro čin-
nost kanceláře podrobnější pravidla.
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ČÁST ČTVRTÁ
SEZNAMY VEDENÉ KOMOROU

ODDÍL PRVNÍ
Obecná ustanovení

Čl. 41
Druhy seznamů

Komora vede
a) seznam advokátů (§ 4 zákona),
b) seznam evropských advokátů

(§ 351 odst. 1 zákona),
c) seznam advokátních koncipientů

(§ 36 zákona),
d) seznam sdružení a veřejných ob-

chodních společností vykonávají-
cích advokacii (§ 11 odst. 2 záko-
na) (dále jen „seznamy“).

Čl. 42
Způsob vedení seznamů

Komora vede seznamy prostřednic-
tvím záznamů na elektronických nosi-
čích dat.

Čl. 43
Veřejný přístup k seznamům

(1) Do seznamů může každý nahléd-
nout a pořizovat si z nich výpisy.

(2) Představenstvo je oprávněno sta-
novit, že Komora poskytne v některých

případech jí pořízený výpis ze seznamu
(§ 55d odst. 2 zákona) pouze proti při-
měřené úhradě; předseda v takovém
případě vydá na návrh tajemníka sazeb-
ník úhrad a uveřejní jej ve Věstníku.

(3) Komora uveřejňuje nebo zajišťuje
uveřejnění seznamů, popřípadě pod-
statných údajů z nich tiskem.

(4) Záznamy v seznamu advokátů,
v seznamu evropských advokátů
a v seznamu advokátních koncipien-
tů, popřípadě podstatné údaje z nich
uveřejňuje Komora průběžně ve Věst-
níku.

(5) Komora uveřejňuje seznamu ad-
vokátů, v seznamu evropských advo-
kátů a v seznamu advokátních konci-
pientů, popřípadě podstatné údaje
z nich i jiným zákonem stanoveným způ-
sobem.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se
nevztahují na údaje obsažené v sezna-
mech, které jsou tímto organizačním řá-
dem označeny za údaje neveřejné
(čl. 46 odst. 6 a čl. 51 odst. 5).

Čl. 44
Provádění záznamů 

v seznamech

Provádění záznamů v seznamech za-
jišťuje na základě pokynu předsedy kan-
celář; podrobnosti stanoví kancelářský
řád.
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ODDÍL DRUHÝ
Záznamy v seznamu advokátů

Čl. 45
Obecné ustanovení

V seznamu advokátů se záznamem
vyznačují následující skutečnosti:

a) zápis do seznamu advokátů,
b) pozastavení výkonu advokacie,
c) zánik pozastavení výkonu advoka-

cie,
d) vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Čl. 46
Záznam o zápisu do seznamu

advokátů

(1) Záznam o zápisu do seznamu ad-
vokátů obsahuje tyto údaje:

a) den, kdy došlo k zápisu do sezna-
mu advokátů,

b) jméno a příjmení advokáta a jeho
akademické tituly,

c) rodné číslo nebo, nebylo-li při-
děleno, datum narození advoká-
ta,

d) adresu bydliště advokáta, jejíž sou-
částí musí být název obce (města),
popřípadě i název části obce
(města), název ulice, číslo popisné
a orientační a příslušné poštovní
směrovací číslo,

e) údaj o telekomunikačních spoje-
ních do bydliště advokáta,

f) identifikační číslo advokáta,

g) registrační číslo advokáta přiděle-
né mu Komorou,

h) adresu sídla advokáta s tím, že
písmeno d) se použije obdobně,

ch) údaj o telekomunikačních spoje-
ních do sídla advokáta,

i) údaj o tom, že advokát byl zapsán
do seznamu advokátů podle § 5a
zákona, označení cizího státu,
v němž advokát získal oprávnění
k poskytování právních služeb, ja-
kož i označení příslušného orgánu
tohoto státu podle § 10 odst. 1
a 2 a § 35d ost. 2 zákona,

j) údaj o způsobu, jakým advokát vy-
konává advokacii,

k) název (obchodní jméno) sdružení,
v němž advokát vykonává advoka-
cii, adresu jeho sídla s tím, že pís-
meno d) se použije obdobně, údaj
o telekomunikačních spojeních do
sídla sdružení a jména, příjmení
a registrační čísla všech advokátů,
kteří jsou účastníky sdružení,

l) obchodní jméno společnosti, v níž
advokát vykonává advokacii, adre-
su jejího sídla s tím, že písmeno d)
se použije obdobně, identifikační
číslo společnosti, údaj o teleko-
munikačních spojeních do sídla
společnosti a jména, příjmení a re-
gistrační čísla všech advokátů,
kteří jsou společníky společnosti,

m) adresu pobočky či jiné obdobné
organizační složky advokáta, sdru-
žení nebo společnosti, v níž advo-
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kát poskytuje pravidelně právní
služby s tím, že písm. d) se použije
obdobně, a údaj o telekomunikač-
ních spojeních do sídla pobočky
(jiné obdobné organizační složky),

n) údaj o jazykových znalostech ad-
vokáta,

o) údaj o odborném zaměření advo-
káta,

p) údaj o tom, že advokátovi bylo ulo-
ženo v kárném řízení kárné opat-
ření veřejného napomenutí, poku-
ty, dočasného zákazu výkonu
advokacie nebo vyškrtnutí ze sez-
namu advokátů.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1
písm. b) až f) a h) až m) musí být uve-
deny v žádosti o zápis do seznamu ad-
vokátů nebo, je-li to povahou věci vylou-
čeno, písemně oznámeny Komoře
nejpozději do dvou týdnů ode dne zá-
pisu do seznamu advokátů, popřípadě
ode dne, kdy příslušná skutečnost na-
stala; tyto údaje se považují za skuteč-
nosti nezbytné pro vedení seznamu ad-
vokátů podle § 29 odst. 1 zákona. Údaj
uvedený v odstavci 1 písm. k) musí ad-
vokát doložit originálem nebo úředně
ověřenou kopií písemné smlouvy podle
§ 14 odst. 1 zákona; údaj uvedený v od-
stavci 1 písm. l) musí advokát doložit ori-
ginálem nebo úředně ověřenou kopií vý-
pisu z obchodního rejstříku.

(3) Advokát je povinen oznámit písem-
ně Komoře změnu údajů uvedených

v odstavci 2, a to nejpozději do jednoho
týdne, co nastala.

(4) Údaje uvedené v odstavci 1 písm.
n) a o) se vyznačí v seznamu advokátů
na základě písemné žádosti advokáta.

(5) Údaj uvedený v odstavci 1 písm.
p) se vyznačí v seznamu advokátů na zá-
kladě pravomocného kárného rozhod-
nutí; tento údaj se vymaže ze seznamu
advokátů, jakmile se na advokáta počne
hledět, jako by mu nebylo uloženo kárné
opatření (§ 35b zákona).

(6) Údaje uvedené v odstavci 1
písm. c) až e) a p) jsou údaji neveřejnými
(čl. 43 odst. 6).

Čl. 47
Záznam o pozastavení výkonu

advokacie

Záznam o pozastavení výkonu advo-
kacie obsahuje tyto údaje:

a) den, kdy pozastavení výkonu advo-
kacie započalo,

b) důvod pozastavení výkonu advoka-
cie s odkazem na příslušné usta-
novení zákona.

Čl. 48
Záznam o zániku pozastavení

výkonu advokacie

Záznam o zániku pozastavení výkonu
advokacie obsahuje údaj o dni, kdy k zá-
niku pozastavení výkonu advokacie došlo.
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Čl. 49
Záznam o vyškrtnutí 

ze seznamu advokátů

Záznam o vyškrtnutí ze seznamu ad-
vokátů obsahuje tyto údaje:

a) den, kdy došlo k vyškrtnutí ze sez-
namu advokátů,

b) důvod vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátů s odkazem na příslušné usta-
novení zákona.

ODDÍL TŘETÍ
Záznamy v seznamu 
evropských advokátů

Čl. 49a
Obecné ustanovení

V seznamu evropských advokátů
se záznamem vyznačují následující
skutečnosti:

a) zápis do seznamu evropských
advokátů,

b) pozastavení výkonu advokacie
(poskytování právních služeb),

c) zánik pozastavení výkonu advo-
kacie (poskytování právních
služeb),

d) vyškrtnutí ze seznamu evrop-
ských advokátů.

Čl. 49b
Záznam o zápisu 

do seznamu advokátů

Pro záznam o zápisu do seznamu
evropských advokátů se použije při-
měřeně ustanovení čl. 46 s tím, že
tento záznam dále obsahuje ozna-
čení příslušného orgánu domovské-
ho státu (§ 10 odst. 3 zákona).

Čl. 49c
Ostatní záznamy

Pro záznamy uvedené v čl. 49a
písm. b) až d) se použijí obdobně
ustanovení čl. 47 až 49.

ODDÍL ČTVRTÝ
Záznamy v seznamu 

advokátních koncipientů

Čl. 50
Obecné ustanovení

V seznamu advokátních koncipientů
se záznamem vyznačují následující sku-
tečnosti:

a) zápis do seznamu advokátních
koncipientů,

b) pozastavení výkonu právní praxe
advokátního koncipienta,
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c) zrušení pozastavení výkonu právní
praxe advokátního koncipienta,

d) vyškrtnutí ze seznamu advokát-
ních koncipientů.

Čl. 51
Záznam o zápisu do seznamu

advokátních koncipientů

(1) Záznam o zápisu do seznamu ad-
vokátních koncipientů obsahuje tyto
údaje:

a) den, kdy došlo k zápisu do sezna-
mu advokátních koncipientů,

b) jméno a příjmení advokátního kon-
cipienta a jeho akademické tituly,

c) rodné číslo advokátního koncipien-
ta,

d adresu bydliště advokátního kon-
cipienta, jejíž součástí musí být
název obce (města), popřípadě
i název části obce (města), název
ulice, číslo popisné a orientační
a příslušné poštovní směrovací
číslo,

e) údaj o telekomunikačních spoje-
ních do bydliště advokátního kon-
cipienta,

f) registrační číslo advokátního kon-
cipienta přidělené mu Komorou,

g) jméno, příjmení, adresu sídla a re-
gistrační číslo advokáta, k němuž
je advokátní koncipient v pracov-
ním poměru, popřípadě obchodní

jméno, adresu sídla a identifikační
číslo veřejné obchodní společnosti
vykonávající advokacii, k níž je ad-
vokátní koncipient v pracovním po-
měru, včetně údaje o telekomuni-
kačních spojeních; ustanovení
písmena d) se použije obdobně,

h) údaj o tom, že advokátnímu koncipi-
entovi bylo uloženo v kárném řízení
kárné opatření veřejného napome-
nutí, pokuty nebo vyškrtnutí ze sez-
namu advokátních koncipientů.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1
písm. b) až e) a g) musí být uvedeny v žá-
dosti o zápis do seznamu advokátních
koncipientů; tyto údaje se považují za
skutečnosti nezbytné pro vedení sezna-
mu advokátních koncipientů (§ 29
odst. 1 a § 39 zákona).

(3) Advokátní koncipient je povinen
oznámit písemně Komoře změnu údajů
uvedených v odstavci 2, a to nejpozději
do jednoho týdne, co nastala.

(4) Údaj uvedený v odstavci 1 písm.
h) se vyznačí v seznamu advokátních
koncipientů na základě pravomocného
kárného rozhodnutí; tento údaj se vy-
maže ze seznamu advokátních koncipi-
entů, jakmile se na advokátního koncipi-
enta počne hledět, jako by mu nebylo
uloženo kárné opatření (§ 35b zákona).

(5) Údaje uvedené v odstavci 1
písm. c) až e) a h) jsou údaji neveřejnými
(čl. 43 odst. 6).
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Čl. 52
Další záznamy v seznamu
advokátních koncipientů

Pro záznamy v seznamu advokátních
koncipientů o pozastavení výkonu právní
praxe advokátního koncipienta, o zániku
pozastavení výkonu právní praxe advo-
kátního koncipienta a o vyškrtnutí ze sez-
namu advokátních koncipientů se použijí
obdobně čl. 47 až 49.

ODDÍL PÁTÝ
Záznamy v seznamu sdružení

a veřejných obchodních společností
vykonávajících advokacii

Čl. 53
Obecné ustanovení

(1) V seznamu sdružení a veřejných
obchodních společností vykonávajících
advokacii (dále jen „seznam“) se zázna-
mem vyznačují následující skutečnosti:

a) zápis sdružení nebo veřejné ob-
chodní společnosti (dále jen „spo-
lečnost“) do seznamu,

b) vyškrtnutí sdružení nebo společ-
nosti ze seznamu.

(2) Podkladem pro záznam v sezna-
mu jsou údaje obsažené v seznamu ad-
vokátů; záznam v seznamu se provede
současně s příslušným záznamem v sez-
namu advokátů.

Čl. 54
Záznam o zápisu 

sdružení nebo společnosti 
do seznamu

Záznam o zápisu do seznamu obsa-
huje tyto údaje:

a) den, kdy došlo k zápisu sdružení
nebo společnosti do seznamu,

b) název (obchodní jméno) sdružení
nebo společnosti,

c) adresu sídla sdružení nebo spo-
lečnosti, jejíž součástí musí být ná-
zev obce (města), popřípadě i ná-
zev části obce (města), název
ulice, číslo popisné a orientační
a příslušné poštovní směrovací
číslo,

d) jména, příjmení a registrační čísla
všech advokátů, kteří jsou účast-
níky sdružení nebo společníky
společnosti, jakož i údaj o tom,
který z nich byl pověřen k jednání
ve vztahu ke Komoře,

e) identifikační číslo společnosti.

Čl. 55
Záznam o vyškrtnutí sdružení 
nebo společnosti ze seznamu

Záznam o vyškrtnutí sdružení nebo
společnosti ze seznamu obsahuje údaj
o dni, kdy k vyškrtnutí sdružení nebo
společnosti ze seznamu došlo.
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ČÁST PÁTÁ
HOSPODAŘENÍ KOMORY

ODDÍL PRVNÍ
Finanční hospodaření Komory

Čl. 56
Obecné ustanovení

(1) Finanční hospodaření Komory se
řídí rozpočtem České advokátní komory
(dále jen „rozpočet“), není-li v odstavci 2
stanoveno jinak.

(2) Hospodaření Komory s prostředky
sociálního fondu Komory, popřípadě ji-
ných fondů Komory [§ 43 písm. c) zá-
kona], se řídí jinými stavovskými předpisy.

Čl. 57
Rozpočtový rok

Rozpočtový rok Komory je shodný
s kalendářním rokem.

Čl. 58
Návrh rozpočtu

(1) Návrh rozpočtu sestává z reál-
ného odhadu příjmů a výdajů Komory
v rozpočtovém roce.

(2) Jednotlivé příjmy a výdaje rozpoč-
tu se dělí do rozpočtových kapitol; vý-
daje na činnost kontrolní rady a kontrol-
ního oddělení kanceláře a výdaje na
činnost kárné komise a oddělení pro
věci kárné kanceláře musí být vyčleněny
do samostatných rozpočtových kapitol.

(3) Návrh rozpočtu vypracovává ta-
jemník a předkládá jej k vyjádření před-
sedovi kontrolní rady a předsedovi kárné
komise.

(4) Předseda Komory předkládá ná-
vrh rozpočtu, spolu s vyjádřeními před-
sedy kontrolní rady a předsedy kárné
komise, ke schválení představenstvu,
a to zpravidla tak, aby představenstvo
návrh rozpočtu projednalo na poslední
schůzi v roce předcházejícím rozpočto-
vému roku.

Čl. 59
Schválení rozpočtu

(1) Rozpočet schvaluje představen-
stvo; rozpočet je schválen, hlasovala-li pro
něj většina všech členů představenstva.

(2) Rozpočet schválený podle od-
stavce 1 uveřejní předseda bez odkladu
ve Věstníku.

Čl. 60
Rozpočtové provizorium

Po dobu, než dojde ke schválení roz-
počtu, se řídí finanční hospodaření Ko-
mory rozpočtem na předchozí rozpoč-
tový rok.

Čl. 61
Změna rozpočtu

Pro postup při změně rozpočtu se
použijí obdobně ustanovení čl. 58 a 59.
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Čl. 62
Čerpání rozpočtové rezervy

Rozpočtovou rezervu lze čerpat
pouze k účelu stanovenému předsta-
venstvem.

ODDÍL DRUHÝ
Hospodaření 

s majetkem Komory

Čl. 63
Nakládání s majetkem 

Komory v rámci obvyklého
hospodaření

(1) Rozhodování o nakládání s majet-
kem Komory v rámci obvyklého hospo-
daření přísluší předsedovi Komory.
Předseda je oprávněn přenést pravo-
moc nakládat s majetkem Komory v rám-
ci obvyklého hospodaření na tajemníka,
popřípadě na jiného zaměstnance Ko-
mory; ustanovení čl. 13 odst. 2 tím není
dotčeno.

(2) Představenstvo je oprávněno
upravit nakládání s majetkem Komory
v rámci obvyklého hospodaření od-
chylně od odstavce 1.

Čl. 64
Nakládání s majetkem 

Komory mimo rámec obvyklého
hospodaření

(1) Rozhodování o nakládání s majet-

kem Komory mimo rámec obvyklého
hospodaření přísluší představenstvu.

(2) Nakládáním s majetkem Komory
mimo rámec obvyklého hospodaření
podle odstavce 1 se rozumí zejména

a) uzavření úvěrové smlouvy nebo
smlouvy o půjčce,

b) nabytí nebo zcizení podílu na jiné
právnické osobě,

c) zatížení majetku Komory zástavním
nebo jiným obdobným právem,

d) nakládání s nemovitým majetkem
Komory,

e) nakládání s jiným majetkem Ko-
mory, jehož hodnota je vyšší než
1 000 000 Kč.

(3) Každé rozhodnutí představenstva
o nakládání s majetkem Komory mimo
obvyklé hospodaření dá předseda bez
odkladu na vědomí předsedovi kontrolní
rady.

Čl. 65
Nakládání s majetkem 

Komory na základě výsledků
výběrového řízení

(1) Rozhodnutí o nakládání s majet-
kem Komory podle čl. 64 v případě, kdy
hodnota majetku nebo závazku Komory
je vyšší než 3 000 000 Kč, se zpravidla
činí na základě výsledků výběrového ří-
zení.

(2) Podmínky výběrového řízení, po-
případě i způsob jejich uveřejnění sta-
noví v každém jednotlivém případě před-
stavenstvo.
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Čl. 66
Smlouva uzavřená Komorou 
a členy (náhradníky) orgánů
Komory nebo osobami jim 

blízkými

Smlouva mezi Komorou a členem (ná-
hradníkem) představenstva, kontrolní
rady nebo kárné komise anebo osobami
jim blízkými, jejímž předmětem je plnění
vyšší než 10 000 Kč, musí být uzavřena
v písemné formě a po předchozím sou-
hlasu představenstva; předseda předloží
jedno vyhotovení smlouvy bez odkladu po
jejím uzavření předsedovi kontrolní rady.

Čl. 67
Dary z majetku Komory

(1) Majetku Komory nelze použít
k poskytování darů; to neplatí, má-li být
daru použito k

a) rozvoji právní kultury v tuzemsku
nebo v zahraničí, včetně rozvoje
advokacie nebo jiných právnic-
kých povolání,

b) rozvoji kolegiálních vztahů mezi
advokáty,

c) zvýšení prestiže a dobrého jména
advokacie v tuzemsku nebo v za-
hraničí,

d) humanitárním nebo jiným veřejně
prospěšným účelům.

(2) Stavovské předpisy uvedené
v čl. 56 odst. 2 nejsou ustanovením od-
stavce 1 dotčeny.

ODDÍL TŘETÍ
Účetnictví Komory

Čl. 68
Vedení účetnictví

Komora vede účetnictví v rozsahu
a způsobem stanoveným příslušnými
právními předpisy.

Čl. 69
Ověření účetní závěrky 

auditorem

Řádná i mimořádná účetní závěrka
Komory musí být ověřena auditorem.

ODDÍL ČTVRTÝ
Oznamování výsledků 
hospodaření Komory

Čl. 70
Předseda Komory uveřejní ve Věst-

níku nejpozději do konce měsíce září
každého roku

a) hlavní údaje účetní závěrky před-
chozího kalendářního roku,

b) zprávu o hospodaření s majetkem
Komory v předchozím kalendář-
ním roce,

c) údaje o stavu majetku Komory
k 31. prosinci předchozího kalen-
dářního roku,

d) výrok auditora o ověření účetní zá-
věrky předchozího kalendářního
roku.
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ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ

A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společné ustanovení
Čl. 71

Zaměstnancem Komory podle tohoto
organizačního řádu se rozumí i advokát,
který se pod dohledem předsedy, před-
sedy kontrolní rady nebo předsedy
kárné komise dlouhodobě podílí na pl-
nění úkolů Komory.

Ustanovení přechodná

Čl. 72
(1) Regionální sekce Komory zřízené

do dne účinnosti tohoto organizačního
řádu se považují za regionální střediska
podle čl. 27.

(2) Regionální zmocněnci Komory
jmenovaní do dne účinnosti tohoto orga-
nizačního řádu se považují za regionální
představitele podle čl. 27 odst. 3.

Čl. 73
Za jiné orgány Komory podle čl. 28

se považují i poradní orgány Komory,
které byly zřízeny do dne účinnosti to-
hoto organizačního řádu.

Čl. 74
Kancelářský řád vydaný podle dosa-

vadních předpisů se považuje za kance-

lářský řád podle čl. 40; předseda vydá
do 30. června 2000 nový kancelářský
řád.

Ustanovení závěrečná

Čl. 75
Zrušovací ustanovení

Zrušují se
1. usnesení sněmu č. 2/1996 Věst-

níku, kterým se přijímá Organizační řád
České advokátní komory,

2. čl. 33 usnesení představenstva
České advokátní komory č. 1/1997
Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro-
fesionální etiky a pravidla soutěže advo-
kátů České republiky,

3. usnesení představenstva České
advokátní komory ze dne 1. července
1996, o převzetí některých předpisů při-
jatých Českou advokátní komorou a Ko-
morou komerčních právníků České
republiky do 30. června 1996 jako sta-
vovských předpisů ve znění zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii, které bylo
uveřejněno pod č. 5/1997 Věstníku, ve
znění usnesení sněmu č. 2/1996 Věst-
níku, usnesení sněmu č. 3/1996 Věst-
níku, usnesení sněmu č. 4/1996 Věst-
níku, usnesení sněmu č. 6/1996 Věst-
níku, usnesení představenstva České
advokátní komory č. 2/1997 Věstníku,
usnesení představenstva České advo-
kátní komory č. 1/1998 Věstníku, usne-
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sení představenstva České advokátní
komory č. 6/1998 Věstníku a usnesení
představenstva České advokátní ko-
mory č. 2/1999 Věstníku.

Čl. 76
Účinnost

Tento organizační řád nabude účin-
nosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve
Věstníku.1),2)

1) Usnesení bylo vyhlášeno dne 11. listopadu 1999.
2) Ustanovení týkající se evropských advokátů nabudou účinnosti až dnem, kdy vstoupí v plat-

nost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Ostatní tučně vytištěná usta-
novení vstoupila v platnost dnem 29. 12. 2002.

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory
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Sněm České advokátní komory se
usnesl podle § 43 písm. d) zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 210/1999 Sb., takto:

Čl. 1
(1) Výše příspěvku na činnost České

advokátní komory (dále jen „příspěvek“)
na jeden kalendářní rok činí

a) 6 000 Kč,
b) 3 000 Kč, byl-li advokátovi poza-

staven výkon advokacie,
c) 3 000 Kč, byl-li advokát zapsán

do seznamu advokátů po 30. 6.
kalendářního roku, za který má být
příspěvek zaplacen.

(2) Zaplacený příspěvek podle od-
stavce 1 písm. b) se započítá na příspě-
vek podle odstavce 1 písm. a) nebo c),
pokud byl advokát zapsán do seznamu
advokátů v témže kalendářním roce,
za který příspěvek podle odstavce 1
písm. b) zaplatil.

Čl. 2
(1) Příspěvek je splatný do 20. ledna

kalendářního roku, za který má být pří-
spěvek zaplacen.

(2) Byl-li advokát zapsán do seznamu
advokátů po splatnosti příspěvku podle
odstavce 1, je příspěvek splatný do jed-
noho týdne ode dne zápisu.

Čl. 3
Představenstvo České advokátní ko-

mory (dále jen „představenstvo“) stanoví
usnesením vyhlášeným ve Věstníku
České advokátní komory

a) způsob placení příspěvku,
b) podmínky vrácení, prominutí nebo

snížení příspěvku,
c) podmínky prodloužení splatnosti

příspěvku.

Čl. 4
Představenstvo je oprávněno upravit

usnesením vyhlášeným ve Věstníku
České advokátní komory výši příspěvku
podle čl. 1 v návaznosti na míře inflace
zjištěné Českým statistickým úřadem.

Čl. 5
Do vydání stavovského předpisu

podle čl. 3 se postupuje podle usnesení
představenstva České advokátní ko-
mory č. 6/1997 Věstníku, kterým se
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upravují některé otázky související s pla-
cením ročního příspěvku na činnost
České advokátní komory, ve znění usne-
sení představenstva České advokátní
komory č. 4/1998 Věstníku.

Čl. 5a
Usazený evropský advokát1) je po-

vinen platit příspěvek ve výši a za
podmínek uvedených v čl. 1, 2 a 4,
jakož i ve stavovském předpisu vyda-
ném podle čl. 3.2)

Čl. 6
Zrušuje se usnesení sněmu č. 3/

/1996 Věstníku o výši ročního příspěvku
na činnost České advokátní komory
a o výši poplatku za zápis do seznamu
advokátů.

Čl. 7
Toto usnesení nabude účinnosti

dnem 1. ledna 2000.

1) § 35l odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
2) Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2001 Věstníku, kterým se upravují

podrobnosti o placení ročního příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do
sociálního fondu České advokátní komory.

3) Usnesení nabylo účinnosti 29. 12. 2002.

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, v. r.
předseda České advokátní komory

II. 
Toto usnesení nabude účinnosti tři-

cátým dnem po jeho vyhlášení ve Věst-
níku České advokátní komory3), s vý-

jimkou ustanovení čl. I bod 2 (§ 5a),
které nabude účinnosti až dnem, kdy
vstoupí v platnost smlouva o přistou-
pení České republiky k Evropské unii.
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Sněm České advokátní komory se
usnesl podle § 43 písm. c) zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 210/1999 Sb., takto:

ODDÍL PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Čl. 1
Toto usnesení upravuje tvorbu, použí-

vání a hospodaření se sociálním fondem
České advokátní komory (dále jen
„fond“).

Čl. 2
Fond je určen k zabezpečování soci-

álních, kulturních a dalších potřeb advo-
kátů a advokátních koncipientů nebo
pozůstalých po nich, jakož i zaměst-
nanců a bývalých zaměstnanců České
advokátní komory (dále jen „Komora“).

Čl. 3
Na poskytnutí prostředků z fondu

není právní nárok.

Čl. 4
Prostředky poskytnuté z fondu nemu-

sí být vráceny; to neplatí, jde-li o půjčku,
nebo je-li dále stanoveno jinak.

ODDÍL DRUHÝ
Tvorba fondu

Čl. 5
(1) Fond je tvořen
a) odvody advokátů do fondu podle

zvláštního usnesení sněmu,
b) výnosem z cen placených za re-

kreační pobyty v nemovitos-
tech Komory uvedených v čl. 6
písm. a),

c) výnosem z pokut uložených advo-
kátům nebo advokátním koncipi-
entům jako kárné opatření,

d) splátkami půjček poskytnutých
z fondu,

e) prostředky z vrácených příspěvků,
půjček a darů,

f) peněžitými dary poskytnutými Ko-
moře, pokud dárce prohlásí, že
mají být příjmem fondu,

g) úroky nebo jinými přírůstky k pro-
středkům fondu.

(2) Představenstvo České advokátní
komory (dále jen „představenstvo“) je
oprávněno stanovit usnesením vyhláše-
ným ve Věstníku České advokátní ko-
mory další příjmy fondu.
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2.10 
Usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999 
o sociálním fondu České advokátní komory ve znění usnesení 

č. 3 sněmu České advokátní komory ze dne 29. 10. 2002, 
které bylo uveřejněno v částce 4/2002 Věstníku
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ODDÍL TŘETÍ
Používání fondu

Obecná ustanovení

Čl. 6
Prostředků fondu lze použít
a) k pořízení, vybavení, opravám,

technickému zhodnocení nebo re-
konstrukci nemovitostí Komory,
které slouží k rekreačním poby-
tům advokátů, advokátních konci-
pientů a zaměstnanců nebo býva-
lých zaměstnanců Komory,

b) k financování výchovných a vzdě-
lávacích akcí pořádaných Komo-
rou pro advokáty a advokátní
koncipienty,

c) k financování sportovních akcí po-
řádaných Komorou,

d) ke krytí ztrát vzniklých v důsledku
snížení nebo prominutí příspěvků
na činnost Komory.

Čl. 7
(1) Za podmínek dále uvedených lze

prostředků fondu použít i k poskytnutí
a) příspěvku na zvyšování odborné

kvalifikace,
b) sociálního příspěvku,
c) příspěvku na úhradu nákladů spo-

jených s bezplatným poskytnutím
právních služeb,

d) příspěvku nástupci advokáta,
e) příspěvku na kulturní a sociální po-

třeby zaměstnanců a bývalých za-
městnanců Komory,

f) příspěvku na sportovní akce,
g) půjčky,
h) daru.
(2) Příspěvky, půjčky nebo dary po-

dle odstavce 1 lze poskytnout jen na zá-
kladě písemné žádosti, která musí obsa-
hovat i vylíčení okolností, které mají být
podle čl. 8 až 16 důvodem k jejich po-
skytnutí; existenci těchto okolností je ža-
datel povinen prokázat.

(3) Půjčky se poskytují na základě pí-
semné smlouvy o půjčce.

(4) Byl-li příspěvek, půjčka nebo dar
poskytnut na základě nepravdivých
údajů, musí být prostředky z nich zís-
kané vráceny Komoře do jednoho mě-
síce ode dne doručení písemné výzvy.

Zvláštní ustanovení

Čl. 8
Příspěvek na zvyšování odborné

kvalifikace

(1) Příspěvek lze poskytnout advo-
kátům a advokátním koncipientům na
úhradu nákladů spojených s účastí na
odborných školeních a seminářích nebo
jiných výchovných a vzdělávacích ak-
cích.

(2) Příspěvek se zásadně poskytuje
jednorázově; příspěvek ve formě stipen-
dia je možné poskytnout pouze výji-
mečně, a to s přihlédnutím k potřebám
advokacie a k sociální situaci advokáta
nebo advokátního koncipienta.
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Čl. 9
Sociální příspěvek

(1) Advokátům nebo advokátním kon-
cipientům, kteří se nezaviněně ocitli ve
finanční tísni, lze poskytnout jednorá-
zový příspěvek až do výše 10 000 Kč.

(2) Tomu, kdo nesl náklady po-
hřbu zemřelého advokáta nebo advo-
kátního koncipienta, lze na základě
jeho žádosti poskytnout jednorázový
příspěvek na jejich úhradu, nejvýše
však 10 000 Kč.

(3) Pozůstalým po advokátovi nebo
advokátním koncipientovi lze na zá-
kladě jejich žádosti poskytnout další
jednorázový příspěvek až do celkové
výše 20 000 Kč, pokud je to nezbyt-
né k překonání nebo zmírnění jejich
finanční tísně vyvolané úmrtím advo-
káta nebo advokátního koncipienta.

(4) Pozůstalými po advokátovi nebo
advokátním koncipientovi podle od-
stavce 3 se rozumějí manžel (manželka),
druh (družka) a děti, které byly na advo-
káta nebo advokátního koncipienta od-
kázány výživou.

Čl. 10
Příspěvek na úhradu nákladů

spojených s bezplatným
poskytnutím právních služeb

(1) Advokátovi, který byl Komorou po-
dle § 18 odst. 2 zákona určen k poskyt-
nutí právních služeb, lze poskytnout jed-

norázový příspěvek na úhradu běžných
administrativních prací spojených s po-
skytnutím právních služeb, pokud v pod-
mínkách poskytnutí právních služeb Ko-
mora stanovila, že budou advokátem
poskytnuty bezplatně; výše příspěvku
činí 150 Kč za jeden úkon právních slu-
žeb.

(2) Pokud klient vzhledem ke svým
příjmovým a majetkovým poměrům není
schopen nahradit advokátovi hotové vý-
daje, které advokát v souvislosti s posky-
továním právních služeb podle odstav-
ce 1 vynaložil, lze advokátovi poskytnout
další jednorázový příspěvek ve výši
75 Kč za jeden úkon právních služeb na
úhradu hotových výdajů na vnitrostátní
poštovné, místní hovorné a místní ces-
tovné.

(3) Jde-li o klienta uvedeného v od-
stavci 2, lze poskytnout advokátovi i dal-
ší jednorázový příspěvek na úhradu ji-
ných hotových výdajů, které advokát
v souvislosti s poskytováním právních
služeb účelně a prokazatelně vynaložil,
a to zejména cestovních výdajů, výdajů
na vypracování znaleckých posudků
a vyjádření, výdajů na tlumočníka a poří-
zení překladů, výdajů na pořízení opisů
a kopií, včetně jejich úředního ověření,
jakož i výdajů na úřední ověření podpisů;
příspěvek však nelze poskytnout na
úhradu soudních nebo jiných obdob-
ných poplatků. Výše příspěvku se stano-
ví s přihlédnutím k celkové výši hotových
výdajů, které advokátovi prokazatelně
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vznikly; úhrada cestovních nákladů se
však určí nejvýše ve výši stanovené
podle právních předpisů o cestovních
náhradách.

(4) Příspěvky podle odstavce 2 a 3
nelze poskytnout v případě, kdy povin-
nost k náhradě hotových výdajů byla
soudem nebo jiným příslušným orgá-
nem uložena protistraně.

(5) Příspěvky podle odstavce 1 až 3
lze advokátovi poskytnout až po ukon-
čení poskytování právních služeb. Na
příspěvek na úhradu cestovních vý-
dajů při cestách do zahraničí lze
však advokátovi poskytnout zálohu,
jsou-li proto důvody zvláštního zřete-
le hodné; advokát je povinen poskyt-
nutou zálohu Komoře vyúčtovat do
jednoho týdne po ukončení poskyto-
vání právních služeb, nejpozději však
do tří měsíců po ukončení cesty do
zahraničí.

Čl. 11
Příspěvek nástupci advokáta

(1) Příspěvek lze poskytnout advoká-
tovi, který byl Komorou určen nástup-
cem advokáta (§ 27 odst. 4 zákona)
nebo zástupcem advokáta (§ 27 odst. 1
zákona), pokud na zástupce přešla práva
a povinnosti zastoupeného advokáta
podle § 27 odst. 2 zákona (dále jen „ná-
stupce“), avšak nástupce v poskytování
právních služeb klientům svého před-
chůdce nepokračuje, popřípadě pokra-

čuje v poskytování právních služeb
pouze některému nebo některým z nich.

(2) Příspěvek se poskytuje na úhradu
nákladů, které nástupci vzniknou v sou-
vislosti s uzavřením klientských spisů
a s jejich předáním klientům, popřípadě
jimi určeným advokátům nebo jiným
osobám, a to včetně nákladů vzniklých
v souvislosti s opatřením a zpracováním
podkladů pro vyúčtování pohledávek
a závazků klientů pro účely dědického ří-
zení po zemřelém advokátovi.

(3) Příspěvek je jednorázový a posky-
tuje se do výše 225 Kč za každý klient-
ský spis uzavřený způsobem uvedeným
v odstavci 2; při rozhodování o přiznání
příspěvku a jeho výši se přihlédne ze-
jména k výhodám, které nástupce získal
v důsledku převzetí klientů svého před-
chůdce. Celková výše příspěvku nesmí
však přesáhnout 20 000 Kč; to platí
i v případě, kdy bylo Komorou určeno
více zástupců nebo nástupců.

(4) Jsou-li proto důvody zvláštního
zřetele hodné, lze nástupci poskyt-
nout další jednorázový příspěvek na
úhradu hotových výdajů, které ná-
stupce v souvislosti s uzavřením kli-
entských spisů nebo s jejich předá-
ním klientům účelně a prokazatelně
vynaložil; příspěvek však nelze poskyt-
nout na úhradu vnitrostátního poš-
tovného, místního hovorného nebo
místního cestovného, jakož i na
úhradu soudních nebo jiných obdob-
ných poplatků.
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(5) Příspěvky podle odstavce 3 a 4
lze advokátovi poskytnout až po uzavření
všech klientských spisů způsobem uve-
deným v odstavci 2.

Čl. 12
Příspěvek na kulturní 

a sociální potřeby zaměstnanců
a bývalých zaměstnanců 

Komory

(1) Příspěvek lze poskytnout zaměst-
nancům nebo bývalým zaměstnancům
Komory, kteří jsou ve starobním nebo in-
validním důchodu.

(2) Příspěvek je jednorázový a po-
skytuje se za účelem uspokojení kul-
turních nebo sociálních potřeb osob
uvedených v odstavci 1 nebo osob
jim blízkých, včetně dětí, které jsou
na ně odkázány výživou, a to jako

a) příspěvek na úhradu tuzem-
ských i zahraničních rekreač-
ních nebo rehabilitačních po-
bytů anebo zájezdů,

b) příspěvek na úhradu vstupného
na kulturní akce,

c) příspěvek za účelem řešení zá-
važných neočekávaných sociál-
ních situací.

Čl. 13
Příspěvek na sportovní akce

Advokátům, kteří jsou organizátory
sportovní akce, jejímiž účastníky budou

advokáti, advokátní koncipienti nebo za-
městnanci Komory, lze poskytnout jed-
norázový příspěvek na úhradu nákladů
vzniklých s jejím uspořádáním.

Čl. 14
Půjčka advokátům a advokátním

koncipientům

(1) Jestliže to odůvodňují jejich majet-
kové nebo sociální poměry, lze advoká-
tům poskytnout půjčku na

a) vybavení kanceláře,
b) stavební úpravy kanceláře,
c) další vzdělávání,
d) překlenutí finančních obtíží, v nichž

se nezaviněně ocitli.
(2) Advokátním koncipientům lze po-

skytnout půjčku k účelům uvedeným
v odstavci 1 písm. c) a d).

(3) Půjčku lze poskytnout do výše
50 000 Kč. Při společném výkonu
advokacie nesmí tuto částku překročit
součet všech půjček poskytnutých
účastníkům sdružení nebo společníkům
veřejné obchodní společnosti; to nepla-
tí, jedná-li se o půjčku podle odstavce 1
písm. c) nebo d).

(4) Půjčka je bezúročná.
(5) Doba splatnosti půjčky bude do-

hodnuta ve smlouvě o půjčce; nesmí
však být delší než pět let. Použije-li ad-
vokát nebo advokátní koncipient pro-
středků získaných z půjčky k jinému
účelu, než ke kterému mu byla půjčka
poskytnuta, je povinen splatit půjčku
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nebo její zbytek do jednoho měsíce ode
dne doručení písemné výzvy Komory ke
splacení půjčky; advokátovi nebo advo-
kátnímu koncipientovi nebude v tako-
vém případě další půjčka zpravidla po-
skytnuta. Nedohodne-li se advokát nebo
advokátní koncipient s Komorou jinak, je
v případě vyškrtnutí ze seznamu advo-
kátů nebo ze seznamu advokátních kon-
cipientů půjčka nebo její zbytek splatný
do tří měsíců ode dne vyškrtnutí ze sez-
namu advokátů nebo ze seznamu advo-
kátních koncipientů.

(6) Další půjčka může být poskytnuta
teprve po splacení předchozí půjčky.

Čl. 15
Půjčka zaměstnancům Komory

(1) Jestliže to odůvodňují jejich majet-
kové nebo sociální poměry, lze zaměst-
nancům Komory (dále jen „zaměstna-
nec“) poskytnout půjčku na

a) pořízení, rekonstrukci nebo opra-
vy bytu nebo nemovitosti, které
jsou nebo budou zaměstnancem
používány k trvalému bydlení,

b) zařízení bytu nábytkem nebo jiným
obvyklým vybavením,

c) překlenutí finančních obtíží, v nichž
se nezaviněně ocitli.

(2) Půjčku lze poskytnout do výše
30 000 Kč.

(3) Doba splatnosti půjčky bude do-
hodnuta ve smlouvě o půjčce; nesmí

však být delší než tři roky. Použije-li za-
městnanec prostředků získaných z půjč-
ky k jinému účelu, než ke kterému mu
byla půjčka poskytnuta, je povinen spla-
tit půjčku nebo její zbytek do jednoho
měsíce ode dne doručení písemné vý-
zvy Komory ke splacení půjčky; zaměst-
nanci nebude v takovém případě další
půjčka zpravidla poskytnuta. Nedo-
hodne-li se zaměstnanec s Komorou ji-
nak, je v případě skončení pracovního
poměru ke Komoře půjčka nebo její zby-
tek splatný do tří měsíců ode dne skon-
čení pracovního poměru.

(4) Ustanovení čl. 14 odst. 4 a 6 se
použijí obdobně.

Čl. 16
Dary

(1) Prostředků fondu je možné použít
k poskytnutí daru, má-li být daru použito
k

a) dobročinným, humanitárním nebo
jiným veřejně prospěšným úče-
lům,

b) rozvoji nezávislé advokacie nebo
k zajištění práva na obhajobu
a spravedlivý proces v zemích
s nedemokratickým režimem.

(2) Prostředků fondu je možné použít
i k poskytnutí daru zaměstnancům nebo
bývalým zaměstnancům Komory při pří-
ležitosti jejich životního nebo pracovního
jubilea.
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ODDÍL ČTVRTÝ
Hospodaření s fondem

Čl. 17
(1) O použití prostředků fondu roz-

hoduje představenstvo.
(2) Představenstvo je oprávněno

pověřit předsedu Komory, aby rozho-
doval o použití prostředků fondu na
základě představenstvem stanove-
ných zásad; to neplatí o použití fon-
du podle čl. 6 písm. d).

Čl. 18
(1) Prostředky fondu se evidují oddě-

leně od ostatních prostředků Komory.
(2) Prostředky fondu se zpravidla

ukládají na samostatném účtu u bank.

Čl. 19
(1) Předseda Komory předkládá před-

stavenstvu do konce dubna každého
roku zprávu o hospodaření s fondem
v předchozím kalendářním roce; jedno
vyhotovení zprávy předloží předseda Ko-
mory na vědomí předsedovi kontrolní
rady.

(2) Předseda Komory uveřejní ve Věst-
níku České advokátní komory podstatné
údaje ze zprávy o hospodaření s fondem
podle odstavce 1 v rámci zprávy o hos-
podaření s majetkem Komory.

ODDÍL PÁTÝ
Ustanovení 

společná, přechodná 
a závěrečná

Společná ustanovení

Čl. 20
V jednom kalendářním roce lze

prostředků fondu použít k účelům
uvedeným

a) v čl. 6 písm. a) nejvýše do část-
ky 500 000 Kč,

b) v čl. 6 písm. c) nejvýše do část-
ky 200 000 Kč,

c) v čl. 12 nejvýše do částky
200 000 Kč a

d) v čl. 16 nejvýše do částky
250 000 Kč.

Čl. 21
Představenstvo je na základě ná-

vrhu předsedy Komory oprávněno
rozhodnout v jednotlivých případech
o použití prostředků fondu nad
částky uvedené v čl. 20.

Čl. 21a
Advokátem podle tohoto usnesení

se rozumí i usazený evropský advo-
kát.1)
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Přechodná ustanovení

Čl. 22
Prostředky fondu kulturních a sociál-

ních potřeb Komory vytvořené a závazky
a pohledávky za tímto fondem vzniklé
přede dnem, kdy toto usnesení nabude
účinnosti, se tímto dnem stávají pro-
středky fondu a závazky a pohledávkami
za fondem.

Čl. 23
Prostředky fondu vytvořené a závazky

a pohledávky za fondem vzniklé před

účinností tohoto usnesení se považují za
prostředky fondu a za závazky a pohle-
dávky za fondem podle tohoto usnesení.

Závěrečná ustanovení

Čl. 24
Zrušuje se usnesení sněmu č. 5/1996

Věstníku, o tvorbě a používání sociálního
fondu České advokátní komory.

Čl. 25
Toto usnesení nabude účinnosti

dnem 1. ledna 2000.

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory

Články II. a III. usnesení č. 3 sně-
mu České advokátní komory ze dne
29. 10. 2002 znějí:

II.
1. V roce 2002 lze dosavadních

prostředků fondu ve výši 1 000 000
Kč použít k darům obětem záplav
v srpnu roku 2002 nebo k darům či
příspěvkům těm právnickým oso-
bám, včetně státu, které za účelem
pomoci obětem záplav v srpnu roku
2002 shromažďují na neziskovém
základě peněžní prostředky.

2. Peněžité dary poskytnuté Čes-
ké advokátní komoře (dále jen „Ko-

mora“), o nichž dárce prohlásí, že
mají být Komorou použity k účelu
uvedenému v bodě 1, nebo které
byly dárcem na základě výzvy Ko-
mory zaslány na za tím účelem Ko-
morou zřízený bankovní účet, mohou
být jako prostředky fondu použity
pouze k účelu uvedenému v bodě 1;
to platí i o těch peněžitých darech,
které byly Komoře poskytnuty přede
dnem nabytí účinnosti tohoto usne-
sení.

3. Prostředky fondu získané peně-
žitými dary uvedenými v bodě 2 se
do částky 1 000 000 Kč uvedené
v bodě 1 nezapočítávají.
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III.
Toto usnesení nabude účinnosti

třicátým dnem po jeho vyhlášení ve
Věstníku České advokátní komory2),
s výjimkou ustanovení o evropských

advokátech, které nabude účinnosti
až dnem, kdy vstoupí v platnost
smlouva o přistoupení České repub-
liky k Evropské unii. 
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2) Usnesení nabylo účinnosti 29. 12. 2002

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, v. r.
předseda České advokátní komory
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Sněm České advokátní komory se
usnesl podle § 43 písm. d) zákona č. 85/
/1996 Sb., o advokacii, ve znění záko-
na č. 210/1999 Sb., takto:

Čl. 1
(1) Advokáti jsou povinni platit odvod

do sociálního fondu České advokátní ko-
mory (dále jen „odvod“).

(2) Odvod neplatí advokáti, kterým
byl pozastaven výkon advokacie.

Čl. 2
(1) Výše odvodu na jeden kalendářní

rok činí
a) 500 Kč,
b) 250 Kč, byl-li advokát zapsán do

seznamu advokátů po 30. 6. ka-
lendářního roku, za který má být
odvod zaplacen.

Čl. 3
(1) Odvod je splatný do 20. ledna ka-

lendářního roku, za který má být odvod
zaplacen.

(2) Byl-li advokát zapsán do seznamu
advokátů po splatnosti odvodu podle od-
stavce 1, je odvod splatný do jednoho
týdne ode dne zápisu.

Čl. 4
Představenstvo České advokátní ko-

mory (dále jen „představenstvo“) stanoví
usnesením vyhlášeným ve Věstníku
České advokátní komory

a) způsob placení odvodu,
b) podmínky vrácení, prominutí nebo

snížení odvodu,
c) podmínky prodloužení splatnosti

odvodu.

Čl. 5
Představenstvo je oprávněno upravit

usnesením vyhlášeným ve Věstníku Čes-
ké advokátní komory výši odvodu podle
čl. 1 v návaznosti na míře inflace zjištěné
Českým statistickým úřadem.

Čl. 5a
Usazený evropský advokát1) je

povinen platit odvod ve výši a za pod-

2.11
Usnesení sněmu č. 6/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, 

kterým se schvaluje výše a splatnost odvodu advokátů 
do sociálního fondu České advokátní komory, ve znění usnesení 

č. 4 sněmu České advokátní komory ze dne 29. 10. 2002, 
které bylo uveřejněno v částce 4 Věstníku

1) § 35l odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
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mínek uvedených v čl. 1 až 3 a 5, ja-
kož i ve stavovském předpisu vyda-
ném podle čl. 4.2)

Čl. 6
Zrušuje se usnesení sněmu č. 6/1996

Věstníku, kterým se schvaluje výše roč-

ního odvodu do sociálního fondu České
advokátní komory.

Čl. 7
Toto usnesení nabude účinnosti

dnem 1. ledna 2000.
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2) Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2001 Věstníku, kterým se upravují
podrobnosti o placení ročního příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do
sociálního fondu České advokátní komory.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, v. r.
předseda České advokátní komory

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory

Článek II usnesení č. 4 sněmu
České advokátní komory ze dne
29. 10. 2002 zní:

II. 
Toto usnesení nabude účinnosti

dnem, kdy vstoupí v platnost smlou-
va o přistoupení České republiky
k Evropské unii.
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Sněm České advokátní komory se
usnesl podle § 43 písm. e) zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen „zá-
kon“), takto:

Úvodní ustanovení

Čl. 1
Za výkon funkcí v orgánech České

advokátní komory (dále jen „Komora“)
přísluší advokátům a členům zkušební
komise pro advokátní zkoušky a uzná-
vací zkoušky, kteří nejsou advokáty
(dále jen „oprávněná osoba“):

a) náhrada za ztrátu času stráveného
výkonem funkce (dále jen „ná-
hrada za ztrátu času“) ve výši sta-
novené tímto ustanovením,

b) náhrada hotových výdajů jimi vyna-
ložených v souvislosti s výkonem
funkce.

Čl. 2
Funkcemi podle čl. 1 se rozumí
a) členství v představenstvu Komory

(dále jen „představenstvo“),
b) členství v kontrolní radě, včetně

výkonu funkce kárného žalobce
nebo jeho zástupce,

c) členství v kárné komisi, včetně vý-
konu funkce člena kárného sená-
tu,

d) funkce člena odvolacího senátu
(§ 35 odst. 2 zákona),

e) členství ve zkušební komisi pro ad-
vokátní zkoušky a uznávací zkouš-
ky, včetně výkonu funkce člena
zkušebního senátu,

f) funkce regionálního představitele
Komory a jeho náhradníka,

g) členství v jiných orgánech Komory
uvedených v § 41 odst. 2 zákona.

Náhrada 
za ztrátu času

Čl. 3
(1) Není-li v čl. 4 a 5 stanoveno jinak,

činí náhrada za ztrátu času
a) 100 Kč za jednu hodinu výkonu

funkce počínaje první a konče de-
sátou hodinou výkonu funkce
v jednom kalendářním měsíci,

b) 300 Kč za jednu hodinu počínaje
jedenáctou hodinou výkonu funk-
ce v jednom kalendářním měsíci.

(2) Náhrada za ztrátu času podle od-
stavce 1 nepřísluší za účast na schůzích
orgánů Komory.

2.12
Usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, 

kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného 
výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje

poskytování náhrady hotových výdajů
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Čl. 4
Namísto náhrady za ztrátu času podle

čl. 3 náleží členům zkušebních senátů
za účast při advokátních zkouškách
a uznávacích zkouškách jednorázová
náhrada za ztrátu času ve výši

a) 500 Kč za každou zkoušenou
osobu, jde-li o písemnou část ad-
vokátní zkoušky,

b) 500 Kč za každou zkoušenou
osobu, jde-li o ústní část advokátní
zkoušky,

c) 300 Kč za každou zkoušenou
osobu, jde-li o uznávací zkoušku.

Čl. 5
(1) Mimo náhrady za ztrátu času

podle čl. 3 náleží předsedovi nebo ji-
nému členovi kárného senátu za vypra-
cování písemného vyhotovení rozhod-
nutí, kterým se řízení před kárným
senátem končí, jednorázová náhrada za
ztrátu času ve výši 500 Kč.

(2) Mimo náhrady za ztrátu času po-
dle čl. 3 náleží předsedovi nebo jinému
členovi odvolacího senátu za vypraco-
vání písemného vyhotovení rozhodnutí,
kterým se řízení před odvolacím sená-
tem končí, jednorázová náhrada za
ztrátu času ve výši uvedené v odstavci 1.

Náhrada hotových výdajů

Čl. 6
Oprávněné osobě přísluší od Komory

náhrada hotových výdajů, které účelně

vynaložila v souvislosti s výkonem funk-
ce.

Čl. 7
Náhrada hotových výdajů náleží ve

výši, ve které oprávněné osobě prokaza-
telně vznikly; náhrada cestovních nákla-
dů se však určí nejvýše ve výši stanove-
né podle právních předpisů o cestovních
náhradách.

Uplatnění nároku a jeho splatnost

Čl. 8
(1) Oprávněná osoba uplatní nárok

na náhradu za ztrátu času nebo nárok
na náhradu hotových výdajů v kanceláři
Komory.

(2) Důvod nároku a jeho výši je třeba
doložit; nárok na náhradu za ztrátu času
je třeba doložit i potvrzením podepsa-
ným

a) předsedou příslušného orgánu
Komory,

b) místopředsedou příslušného orgá-
nu Komory, jde-li o nárok uplatně-
ný jeho předsedou,

c) předsedou Komory, jde-li o nárok
uplatněný regionálním představite-
lem Komory.

Čl. 9
Nárok je splatný do 20. dne kalen-

dářního měsíce následujícího po kalen-
dářním měsíci, v němž byl nárok opráv-
něnou osobou řádně uplatněn.
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Společné ustanovení

Čl. 10
(1) Představenstvo je oprávněno zvý-

šit usnesením vyhlášeným ve Věstníku
České advokátní komory

a) náhradu za ztrátu času podle čl. 3
odst. 1 písm. b) až na 500 Kč za
jednu hodinu výkonu funkce,

b) zvýšit náhrady za ztrátu času podle
čl. 4 a 5 až o 20 %.

(2) Představenstvo je oprávněno sta-
novit v jednotlivých případech z důvodů
zvláštního zřetele hodných náhradu za
ztrátu času podle čl. 3 jednorázovou
měsíční částkou nebo jednorázovou

částkou za výkon určitých činností, po-
případě za splnění určitého úkolu.

Závěrečná ustanovení

Čl. 11
Zrušuje se usnesení sněmu č. 4/1996

Věstníku, kterým se schvaluje výše ná-
hrady za ztrátu času stráveného výko-
nem funkcí v orgánech České advokátní
komory a upravuje poskytování náhrady
hotových výdajů.

Čl. 12
Toto usnesení nabude účinnosti dnem

1. ledna 2000.

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory
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Představenstvo České advokátní ko-
mory se usneslo podle § 5 odst. 4
a § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 85/
/1996 Sb., o advokacii, ve znění záko-
na č. 210/1999 Sb., takto:

Čl. 1
Poplatek za vydání osvědčení o zá-

pisu do seznamu advokátů (dále jen
„poplatek“) se stanoví ve výši 4 000 Kč.

Čl. 2
Poplatek se platí v hotovosti v kance-

láři České advokátní komory (dále jen

„Komora“) nebo na účet Komory
č. 12432-011/0100, vedený u Komerč-
ní banky, a. s., Praha 1, Spálená 51; při
platbě je třeba uvést konstantní symbol
308 a variabilní symbol, kterým je šesti-
místné číslo nerozdělené pomlčkou
nebo lomítkem a sestávající z číslice 34
a čtyřmístného registračního čísla advo-
káta.

Čl. 3
Toto usnesení nabude účinnosti dnem

1. ledna 2000.
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2.13
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 8/1999 

Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, kterým se stanoví poplatek 
za vydání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory
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Představenstvo České advokátní ko-
mory se usneslo podle § 53 odst. 1
písm. g) zákona č. 85/1996 Sb., o ad-
vokacii, ve znění zákona č. 210/1999
Sb. (dále jen „zákon“), takto:

Čl. 1
Dokumentace o poskytování práv-

ních služeb podle § 25 odst. 1 zákona
(dále jen „dokumentace“) musí být advo-
kátem vedena tak, aby z ní byl zřejmý
jeho postup při poskytování právních
služeb, jakož i oprávněnost účtované
odměny.

Čl. 2
(1) Advokát je povinen předložit do-

kumentaci nebo klientský spis, případě
jejich příslušnou součást, požádá-li ho
o to člen kontrolní rady České advokátní

komory nebo advokát, který byl pověřen
předsedou kontrolní rady podle § 33
odst. 3 zákona, v rámci prověřování, zda
došlo ke kárnému provinění.

(2) Žádosti podle odstavce 1 je advo-
kát povinen bez odkladu vyhovět.

(3) Ustanoveními předchozích odstav-
ců nejsou dotčeny jiné stavovské před-
pisy.1)

Čl. 3
Advokát je povinen uschovat doku-

mentaci a klientský spis po dobu pěti let
ode dne, kdy ukončil poskytování práv-
ních služeb.

Čl. 4
Toto usnesení nabude účinnosti třicá-

tým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku
České advokátní komory.2)

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory

2.14
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 

Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, kterým se stanoví 
některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené 

při poskytování právních služeb

1) Čl. 10 odst. 4 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kte-
rým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.

2) Usnesení bylo vyhlášeno dne 11. listopadu 1999.
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Představenstvo České advokátní ko-
mory se usneslo podle § 53 odst. 1
písm. g) zákona č. 85/1996 Sb., o ad-
vokacii, ve znění zákona č. 210/1999
Sb. (dále jen „zákon“), takto:

Čl. 1
Advokát prokazuje oprávnění k výko-

nu advokacie osvědčením o zápisu do
seznamu advokátů vydaným Českou ad-
vokátní komorou (dále jen „Komora“)
podle § 5 odst. 4 zákona (dále jen
„osvědčení“).

Čl. 2
Advokát je oprávněn prokazovat

oprávnění k výkonu advokacie i průka-
zem advokáta vydaným Komorou.

Čl. 3
Advokátní koncipient prokazuje sku-

tečnost, že byl zapsán do seznamu ad-
vokátních koncipientů, průkazem advo-
kátního koncipienta vydaným Komorou.

Čl. 4
(1) Průkaz podle čl. 2 nebo čl. 3

(dále jen „průkaz“) je majetkem Komory.

(2) Komora vydá průkaz na základě
písemné žádosti kdykoliv po zápisu do
seznamu advokátů nebo do seznamu
advokátních koncipientů.

(3) První průkaz se vydává bezplatně.

Čl. 5
Osvědčení a průkaz musejí být Ko-

moře vráceny do jednoho týdne po
a) vyškrtnutí ze seznamu advokátů

nebo ze seznamu advokátních
koncipientů,

b) pozastavení výkonu advokacie
nebo pozastavení výkonu právní
praxe advokátního koncipienta.

(2) Komora vrátí advokátovi osvědčení
a průkaz advokáta, které jí byly vráceny
podle odstavce 1 písm. b), bez odkladu
po zániku pozastavení výkonu advokacie.

(3) Komora vrátí advokátnímu konci-
pientovi průkaz advokátního koncipien-
ta, který jí byl vrácen podle odstavce 1
písm. b), bez odkladu po zániku poza-
stavení výkonu právní praxe advokátního
koncipienta.

Čl. 6
Dosud vydané průkazy advokáta
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2.15
Usnesení představenstva České advokátní komory 

č. 10/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, o prokazování 
oprávnění k výkonu advokacie a o průkazu advokáta 

a průkazu advokátního koncipienta
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a průkazy advokátního koncipienta se
považují za průkazy advokáta a průkazy
advokátního koncipienta vydané podle
tohoto usnesení.

Čl. 7
Toto usnesení nabude účinnosti třicá-

tým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku
České advokátní komory.1)

1) Usnesení bylo vyhlášeno dne 11. listopadu 1999.

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory
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Čl. 1
Částky Věstníku

(1) Věstník České advokátní komory
(dále jen „Věstník“) se vydává v částkách;
částky Věstníku, vyjma částek zvláštních
(čl. 2), se postupně číslují v rámci jed-
noho kalendářního roku.

(2) Každá částka Věstníku obsahuje
v záhlaví označení dne, kdy byla rozeslána.

Čl. 2
Zvláštní částky Věstníku

Rozhodnutí o uložení kárného opatření
veřejného napomenutí uveřejňuje před-
seda České advokátní komory (dále jen
„předseda Komory“) podle § 35a odst. 2
zákona ve zvláštní částce Věstníku.

Čl. 3
Uspořádání částek Věstníku

Částky Věstníku, vyjma částek zvlášt-
ních, se zpravidla dělí na

a) část normativní, ve které se 
1. vyhlašují stavovské předpisy, 
2. uveřejňují úplná znění stavov-

ských předpisů, jak vyplývají
z pozdějších změn a doplnění.
Úplná znění stavovských před-
pisů uveřejňuje ve Věstníku
předseda Komory;

b) část oznamovací, ve které se uve-
řejňují 
1. záznamy v seznamu advokátů

a záznamy v seznamu advokát-
ních koncipientů [§55c odst. 1
písm. a) až h) zákona],

2. oznámení o termínech advokát-
ních zkoušek a uznávacích
zkoušek,

3. stanoviska představenstva k vý-
kladu právních předpisů upra-
vujících advokacii a stavov-
ských předpisů,1)

4. rozpočet České advokátní ko-
mory (dále jen „Komora“),2)

5. výsledky hospodaření Komory,3)
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1) Čl. 7 odst. 1 písm. f) usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační
řád České advokátní komory.

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

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

2.16
Usnesení představenstva České advokátní komory 

č. 1/2001 Věstníku ze dne 14. 6. 2001, kterým se stanoví 
pravidla vydávání Věstníku České advokátní komory
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6. redakční sdělení o opravě tis-
kových chyb (čl. 5),

7. jiné skutečnosti stanovené sta-
vovským předpisem, usnese-
ním sněmu nebo usnesením
představenstva.

Čl. 4
Opatřování stavovských 

předpisů a jejich úplných znění
pořadovými čísly

(1) Stavovské předpisy a jejich úplná
znění se při jejich vyhlášení (uveřejnění)
ve Věstníku opatřují pořadovými čísly;
tato číselná řada se uzavírá koncem ka-
lendářního roku.

(2) Stavovské předpisy a jejich úplná
znění se v jiných stavovských předpi-
sech citují pod pořadovým číslem, pod
kterým byly podle odstavce 1 vyhlášeny
(uveřejněny) ve Věstníku.

Čl. 5
Redakční sdělení o opravě

tiskových chyb

Tiskové chyby se ve Věstníku opravují
redakčním sdělením, které uveřejňuje
ve Věstníku předseda Komory.

Čl. 6
Rozesílání Věstníku

Věstník, vyjma jeho zvláštních částek,
se rozesílá

a) advokátům, a to do jejich sídla, kte-
ré je zapsáno v seznamu advokátů,

b) advokátním koncipientům, a to do
sídla advokáta nebo společnosti
(§15 zákona), k níž je advokátní
koncipient v pracovním poměru,

c) státním orgánům nebo jiným sub-
jektům podle rozhodnutí předsta-
venstva.

Čl. 7
Rozesílání zvláštních 

částek Věstníku
(1) Zvláštní částka Věstníku se roze-

sílá
a) advokátům,
b) advokátním koncipientům, bylo-li

v ní uveřejněno rozhodnutí o ulo-
žení kárného opatření veřejného
napomenutí, které bylo uloženo
advokátnímu koncipientovi.

(2) Zvláštní částka Věstníku se advo-
kátům a advokátním koncipientům roze-
sílá do místa uvedeného v čl. 6 písm. a)
a b).

Čl. 8
Redakce Věstníku

(1) Redakci Věstníku a jeho rozesílání
zajišťuje předseda Komory.

(2) Předseda Komory dbá na to, aby
se den rozeslání částky Věstníku, který
je uveden v jejím záhlaví, shodoval se
dnem, kdy částka byla podle čl. 6 a 7
skutečně rozeslána.
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Čl. 9
Přístupnost Věstníku

(1) Do Věstníku může každý nahléd-
nout v sídle Komory a činit si z něj výpisy
nebo opisy; to neplatí o jeho zvláštních
částkách.

(2) Předseda Komory je povinen za-
jistit přístupnost k Věstníku i prostřednic-
tvím internetu.

Čl. 10
Platnost a účinnost 

stavovských předpisů

(1) Stavovské předpisy podepsané
předsedou Komory4) nabývají platnosti
dnem jejich vyhlášení ve Věstníku.

(2) Dnem účinnosti stavovského
předpisu se rozumí den, ve kterém se
stavovský předpis stal závazným (§ 53
odst. 3 a 4 zákona).

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. usnesení představenstva České ad-

vokátní komory č. 1/1996 Věstníku, o vy-
hlašování stavovských předpisů a o Věst-
níku České advokátní komory,

2. usnesení představenstva České
advokátní komory č. 3/1998 Věstníku,
kterým se mění a doplňuje usnesení
představenstva České advokátní ko-
mory č. 1/1996 Věstníku, o vyhlašování
stavovských předpisů a o Věstníku Čes-
ké advokátní komory.

Čl. 12
Účinnost

Toto usnesení nabude účinnosti tři-
cátým dnem po jeho vyhlášení ve Věst-
níku.
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4) Usnesení bylo vyhlášeno dne 10. 9. 2001.

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory
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Čl. 1
Způsob placení

Roční příspěvek na činnost České
advokátní komory (dále jen „příspěvek“)
a odvod do sociálního fondu České ad-
vokátní komory (dále jen „odvod“) se
platí 

a) v hotovosti v pokladně kanceláře
České advokátní komory (dále jen
„Komora“) v Praze 1, Národní
tř. 16, nebo

b) převodem na účet Komory č.
12432-011/0100 vedený u Ko-
merční banky, a. s., Praha 1, Spá-
lená 51. Při platbě je třeba uvést
konstantní symbol 308 a variabilní
symbol, kterým je sedmimístné
číslo nerozdělené pomlčkou nebo
lomítkem a sestávající z číslice

286 a čtyřmístného registračního
čísla advokáta.

Čl. 2
Snížení, prominutí 

a prodloužení splatnosti

(1) Představenstvo je oprávněno pří-
spěvek nebo odvod z důvodů zvláštního
zřetele hodných snížit, prominout nebo
prodloužit jejich splatnost.

(2) Žádost o snížení, prominutí nebo
prodloužení splatnosti příspěvku nebo
odvodu musí být písemná a musí Ko-
moře dojít přede dnem splatnosti pří-
spěvku1) nebo odvodu.2)

(3) Zmeškání lhůty k podání žádosti
podle odstavce 2 je oprávněn promi-
nout předseda Komory, a to pouze
v těch případech, kdy by advokátovi mo-

2.17
Usnesení představenstva České advokátní komory 

č. 2/2001 Věstníku ze dne 14. června 2001, kterým 
se upravují podrobnosti o placení ročního příspěvku 

na činnost České advokátní komory a odvodu do sociálního 
fondu České advokátní komory

1) Podle čl. 2 usnesení sněmu č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost pří-
spěvku na činnost České advokátní komory, je příspěvek splatný do 20. ledna kalendář-
ního roku, za který má být příspěvek zaplacen; byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů
po této splatnosti příspěvku, je příspěvek splatný do jednoho týdne ode dne zápisu.

2) Podle čl. 3 usnesení sněmu č. 6/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost od-
vodu advokátů do sociálního fondu České advokátní komory, je odvod splatný do 20. ledna
kalendářního roku, za který má být odvod zaplacen; byl-li advokát zapsán do seznamu ad-
vokátů po této splatnosti odvodu, je odvod splatný do jednoho týdne ode dne zápisu.
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hla v důsledku nepředložení žádosti
představenstvu vzniknout závažná újma.

(4) Na snížení, prominutí nebo pro-
dloužení splatnosti příspěvku nebo od-
vodu podle odstavce 1 není právní nárok.

Čl. 3
Vrácení

(1) Zaplacený příspěvek nebo odvod
anebo jejich část Komora nevrací, ne-
jde-li o případ uvedený v odstavci 2.

Komora vrátí bývalému advokátovi
odpovídající část příspěvku za kalen-
dářní rok, za který byl příspěvek zapla-
cen, pokud

1. advokát byl vyškrtnut ze seznamu
advokátů podle § 7b odst. 1
písm. g) zákona, 

2. příspěvek byl advokátem zaplacen
řádně a včas.

(3) Odpovídající částí příspěvku
podle odstavce 2 se rozumí násobek
jedné dvanáctiny příspěvku a počtu ka-
lendářních měsíců zbývajících do konce
kalendářního roku, za který byl příspě-
vek zaplacen, následujících po měsíci,
v němž došlo k vyškrtnutí ze seznamu
advokátů.

(4) Komora vrátí bývalému advokátovi
odpovídající část příspěvku podle od-

stavce 2 do tří měsíců ode dne vyškrt-
nutí ze seznamu advokátů.

Přechodná ustanovení
Čl. 4

(1) Žádosti o snížení, prominutí nebo
vrácení příspěvku anebo o prodloužení
jeho splatnosti, o nichž nebylo rozhod-
nuto do dne účinnosti tohoto usnesení,
posoudí představenstvo podle dosavad-
ních předpisů.

(2) Žádosti o snížení, prominutí nebo
vrácení odvodu anebo o prodloužení
jeho splatnosti, o nichž nebylo rozhod-
nuto do dne účinnosti tohoto usnesení,
posoudí představenstvo podle čl. 2
odst. 1 a 4 a čl. 3.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. usnesení představenstva České

advokátní komory č. 6/1997 Věstníku,
kterým se upravují některé otázky souvi-
sející s placením ročního příspěvku na
činnost České advokátní komory,

2. usnesení představenstva České
advokátní komory č. 4/1998 Věstníku,
kterým se mění a doplňuje usnesení
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představenstva České advokátní ko-
mory č. 6/1997 Věstníku, kterým se
upravují některé otázky související s pla-
cením ročního příspěvku na činnost Čes-
ké advokátní komory.

Čl. 6
Účinnost

Toto usnesení nabude účinnosti třicá-
tým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku
České advokátní komory.3)

3) Usnesení bylo vyhlášeno dne 10. 9. 2001.

JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda České advokátní komory
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3.
JINÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
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Sněm České advokátní komory
schválil dne 29. 10. 2002 podle § 43
písm. h) zákona č. 85/1996 Sb., o ad-
vokacii, ve znění pozdějších předpisů,
tento

JEDNACÍ ŘÁD SNĚMU ČESKÉ
ADVOKÁTNÍ KOMORY:

Čl. 1
Veřejnost jednání sněmu

Jednání sněmu je veřejné; sněm se
však může usnést, že jednání sněmu
nebo jeho část je neveřejné.

Čl. 2
Zahájení a řízení sněmu

1. Sněm zahajuje pověřený člen
představenstva České advokátní ko-
mory (dále jen „Komora“), který

a) jako předsedající řídí jednání sněmu
do zvolení předsednictva sněmu,

b) zjišťuje a oznamuje sněmu do zvo-
lení mandátové komise údaj o poč-

tu na sněmu přítomných advokátů.
2. Po svém zvolení převezme řízení

jednání sněmu předsednictvo sněmu,
které funkcí předsedajícího pověřuje
vždy některého ze svých členů.

Čl. 3
Schválení jednacího řádu

Pokud tak navrhne svolavatel sněmu,
schválí sněm po zahájení jednání nej-
prve svůj jednací řád.

Čl. 4
Orgány sněmu

1. Po schválení jednacího řádu podle
čl. 3 zvolí sněm z advokátů přítomných
na sněmu veřejným hlasováním tyto or-
gány sněmu:

a) předsednictvo sněmu,1)

b) volební komise,2)

c) mandátová komise,3)

d) návrhová komise,4)

e) dva ověřovatele zápisu z jednání
sněmu,
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1) čl. 5 písm. a) organizačního řádu.
2) čl. 5 písm. b) organizačního řádu.
3) čl. 5 písm. c) organizačního řádu.
4) čl. 5 písm. d) organizačního řádu.

3.1
Usnesení 3. sněmu České advokátní komory 

ze dne 29. října 2002, kterým se schvaluje jednací řád sněmu 
České advokátní komory
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f) další komise nebo orgány, na je-
jichž ustavení se sněm usnesl.

2. Komise (orgány) uvedené v odstav-
ci 1 písm. b) až d) a f) zvolí zpravidla ze
svých členů předsedu komise (jiného or-
gánu).

Čl. 5
Předsednictvo sněmu

Předsednictvo sněmu je sedmi-
členné; o všech věcech, které patří do
jeho působnosti, rozhoduje většinou
hlasů všech svých členů.

Čl. 6
Volební komise

Působnost, počet členů a způsob
rozhodování volební komise upravuje
volební řád České advokátní komory.

Čl. 7
Mandátová komise

1. Mandátová komise plní úkoly stano-
vené organizačním řádem, tj. dohlíží nad
hlasováním na sněmu a rozhoduje, zda
usnesení sněmu bylo přijato či nikoliv.

2. Od svého zvolení mandátová ko-
mise zjišťuje a oznamuje sněmu údaj
o počtu na sněmu přítomných advokátů.

3. Mandátová komise je povinna po-
řídit zprávu o počtu advokátů přítom-
ných na sněmu při jednotlivých hlasová-

ních a o výsledcích těchto hlasováních
s uvedením, zda navrhované usnesení
sněmu bylo přijato či nikoliv (dále jen
„zpráva“). Zpráva musí být podepsána
všemi členy mandátové komise; od-
mítne-li některý z členů mandátové ko-
mise zprávu podepsat, musí uvést i dů-
vod, který jej k tomu vedl. Zprávu uloží
Komora po dobu padesáti let.

4. Mandátová komise je pětičlenná;
o všech věcech, které patří do její pů-
sobnosti, rozhoduje většinou hlasů všech
svých členů.

Čl. 8
Návrhová komise

1. Návrhová komise plní úkoly stano-
vené organizačním řádem, tj. eviduje
a předkládá návrhy na usnesení sněmu
předložené svolavatelem sněmu a advo-
káty, a tímto jednacím řádem.

2. Návrhová komise je pětičlenná;
o všech věcech, které patří do její pů-
sobnosti, rozhoduje většinou hlasů všech
svých členů.

Čl. 9
Pořad jednání sněmu

1. Po zvolení orgánů sněmu schva-
luje sněm pořad svého jednání podle
návrhu, který je uveden v pozvánce na
sněm.5)

5) čl. 4 odst. 1 organizačního řádu.
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2. Sněm se může na základě návrhu
předsednictva sněmu usnést bez roz-
pravy na změně pořadí projednávání jed-
notlivých záležitostí zařazených na po-
řad jednání, který byl schválen sněmem.

Čl. 10
Projednávání 

jednotlivých záležitostí 
a podávání návrhů

1. Jednotlivé body zařazené na pořad
jednání sněmu, jakož i další záležitosti,
o nichž má sněm rozhodnout, uvádí
osoba pověřená svolavatelem sněmu
nebo jiný navrhovatel (dále jen „navrho-
vatel“); je-li navrhovatelů více, uvede
projednávanou záležitost ten z nich, kte-
rého tím ostatní navrhovatelé pověří.

2. Nestanoví-li tento jednací řád ji-
nak, zahájí předsedající po vystoupení
navrhovatele rozpravu (čl. 11).

3. K projednávané záležitosti lze po-
dat návrh na zamítnutí návrhu nebo po-
změňovací návrh. K pozměňovacím návr-
hům lze podávat další pozměňovací
návrhy; pozměňovací návrhy k dalším po-
změňovacím návrhům nejsou přípustné.
Pozměňovací návrh musí být formulován
tak, aby bylo možné o něm hlasovat.

4. Návrhy podle odstavce 3 se podá-
vají v rozpravě; usnáší-li se sněm o pro-
jednávané záležitosti podle tohoto jed-
nacího řádu bez rozpravy, podávají se
návrhy podle odstavce 3 písemně návr-
hové komisi. Byly-li návrhy podle od-

stavce 3 předneseny v rozpravě, musí je
advokát předat i v písemné formě návr-
hové komisi; pokud tak advokát neučiní,
k návrhu přednesenému v rozpravě se
nepřihlíží.

5. Návrhy podle odstavce 3, pokud
byly schváleny, lze revokovat. Návrh na
revokaci může podat kterýkoliv advokát.

6. Návrhy podle odstavce 3 lze vzít
zpět do závěrečného hlasování o nich
podle čl. 15, a to buď ústně nebo pí-
semným podáním předaným návrhové
komisi.

7. Navrhovatel může až do závěreč-
ného hlasování podle čl. 15 vzít svůj ná-
vrh zpět, a to buď ústně nebo písemným
podáním předaným návrhové komisi.
Vzal-li navrhovatel takto svůj návrh zpět,
nehlasuje se ani o návrzích podle od-
stavce 3 podaných k tomuto návrhu.

Čl. 11
Rozprava

1. Advokáti se hlásí do rozpravy pí-
semně u předsednictva sněmu nebo
v průběhu jednání sněmu zdvižením
ruky. Písemné přihlášky mají přednost.

2. Při zahájení rozpravy oznámí před-
sedající přihlášené řečníky. Předsedající
uděluje slovo řečníkům v pořadí, ve kte-
rém se o ně písemně přihlásili, a poté
udělí slovo ostatním přihlášeným. Navr-
hovateli udělí předsedající slovo během
rozpravy, kdykoliv o to požádá; to samé
platí v případě, že advokát chce vzít zpět
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jím přednesený návrh na zamítnutí nebo
pozměňovací návrh. Při udělování slova
upozorní předsedající dalšího řečníka
na to, že jeho vystoupení bude následo-
vat. Slova se smí ujmout jen ten, komu
je předsedající udělí.

3. Kdo není přítomen na jednání v oka-
mžiku, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí po-
řadí a v rozpravě může vystoupit pouze na
základě nové přihlášky podle odstavce 2.

4. Chce-li se rozpravy zúčastnit před-
sedající, předá řízení jednání sněmu ji-
nému členovi předsednictva sněmu.

5. Řečnická doba v rozpravě nesmí
přesáhnout pět minut; sněm se může
v jednotlivém případě bez rozpravy
usnést o prodloužení řečnické doby.

6. V téže věci lze v rozpravě vystoupit
jen jednou; sněm se může bez rozpravy
usnést, že v téže věci může advokát vy-
stoupit dvakrát.

7. Advokát má mluvit k projednávané
věci; odchyluje-li se od ní nebo pře-
kročí-li stanovenou řečnickou dobu (od-
stavec 5), předsedající jej na to upozorní
a volá jej k věci. Vybočuje-li advokát
svým projevem z mezí slušnosti, předse-
dající jej na to upozorní a volá jej k po-
řádku. Nevedlo-li dvojí upozornění k ná-
pravě, odejme předsedající řečníkovi
slovo. O námitkách řečníka proti roz-
hodnutí předsedajícího o odnětí slova se
usnese sněm bez rozpravy.

8. Řečník nesmí být v rozpravě nikým
přerušován, s výjimkou oprávnění před-
sedajícího podle odstavce 7.

Čl. 12
Faktická poznámka

1. Advokát se může přihlásit zdvižením
ruky k faktické poznámce, kterou reaguje
na průběh rozpravy; za faktickou po-
známku se považuje i procedurální návrh
týkající se způsobu projednávání někte-
rého bodu. Faktickou poznámkou však
nelze uplatňovat věcná stanoviska k pro-
jednávané záležitosti. Advokát, který se
přihlásil k faktické poznámce, dostane
slovo přednostně, avšak bez přerušení vy-
stoupení toho řečníka, který právě mluví.

2. Přednesení faktické poznámky, ja-
kož i případná odpověď na ni nesmí pře-
kročit dobu dvou minut.

3. Nejde-li o faktickou poznámku nebo
o odpověď na faktickou poznámku,
anebo překročí-li advokát dobu pro jejich
přednesení podle odstavce 2, odebere
mu předsedající slovo; toto rozhodnutí
předsedajícího o odnětí slova je konečné.

Čl. 13
Ukončení rozpravy 

a její opětovné otevření

1. Předsedající rozpravu ukončí, ne-
jsou-li do rozpravy přihlášeni další řeč-
níci. Předsedající může sněmu navrh-
nout, aby se usnesl z časových důvodů
na ukončení rozpravy i v případě, že ne-
jsou splněny podmínky uvedené v před-
chozí větě; o ukončení rozpravy se
sněm usnáší bez rozpravy.
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2. Sněm se může bez rozpravy
usnést na opětovném otevření rozpravy,
a to až do zahájení hlasování o usnesení
k projednávané záležitosti. Rozprava je
opětovně zahájena též tehdy, ujme-li se
slova před tímto hlasováním člen před-
stavenstva. Pro ukončení opětovně za-
hájené rozpravy se použije ustanovení
odstavce 1 obdobně.

Čl. 14
Hlasování

1. Sněm rozhoduje o každém návrhu,
včetně návrhů procedurálních, hlasová-
ním, které řídí předsedající; předsedající
je povinen upozornit, že bude přikroče-
no k hlasování.

2. Procedurální návrhy předkládá
sněmu ke hlasování předsedající a ná-
vrhy k jednotlivým bodům pořadu jed-
nání předseda nebo jiný člen návrhové
komise, a to tak, že zopakuje přesné
znění návrhu, o němž se bude hlasovat,
pokud nebylo advokátům předáno jeho
písemné vyhotovení.

3. Hlasuje se veřejně, pokud se sněm
bez rozpravy neusnese na hlasování taj-
ném.

4. Každý advokát, který se hlasování
zúčastní, má jeden hlas.

5. Předsedající dá hlasovat nejprve
pro návrh, a poté proti návrhu.

6. Po ukončení hlasování vyhlásí před-
sedající jeho výsledky tak, že sdělí počet

hlasů odevzdaných pro návrh a proti ná-
vrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat.

7. Je-li výsledek veřejného hlasování
zcela zřejmý, není třeba zjišťovat přesný
počet většinových hlasů; to neplatí, po-
kud se sněm k námitce navrhovatele
bez rozpravy usnese, aby bylo při zjišťo-
vání a vyhlašování výsledku hlasování
postupováno podle odstavce 6.

Čl. 15
Pořadí a způsob hlasování

o návrzích

1. Návrhy se předkládají ke hlasování
v tomto pořadí:

a) návrh na zamítnutí,
b) pozměňovací návrh,
c) další pozměňovací návrh k pozmě-

ňovacímu návrhu,
d) návrh konečného usnesení sněmu

ve znění schválených pozměňova-
cích návrhů.

2. Vylučuje-li schválený návrh další
návrh, o tomto dalším návrhu se již ne-
hlasuje.

4. O dvou nebo více pozměňovacích
návrzích nebo dalších pozměňovacích
návrzích, jejichž vzájemná souvislost je
taková, že jeden obsahuje změnu a jiný
promítá její důsledky do dalších ustano-
vení návrhu, se hlasuje společně.

5. Dojde-li ke sporu, zda se jedná
o případy uvedené v odstavcích 2 a 3,
rozhodne předsednictvo sněmu; o ná-
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mitkách předkladatele návrhu proti roz-
hodnutí předsednictva sněmu se
usnese sněm bez rozpravy.

Čl. 16
Schválení návrhu

Návrh byl sněmem schválen (přijat),
hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných advokátů; to platí i v případě
voleb orgánů sněmu podle čl. 4.

Čl. 17
Námitky

Každý advokát může vznést při hlaso-
vání nebo bezprostředně po něm ná-
mitku proti průběhu nebo výsledku hla-
sování; o takové námitce rozhodne bez
odkladu mandátová komise (čl. 7 odst. 1).
O námitce proti rozhodnutí mandátové
komise se usnese bez rozpravy sněm,
pokud námitka byla podána alespoň pa-
desáti advokáty.

Čl. 18
Zápis z jednání sněmu

1. Představenstvo Komory zabezpečí

do jednoho měsíce po skončení sněmu
zápis z jeho jednání (dále jen „zápis“).

2. Zápis podepisují členové předsta-
venstva sněmu, členové návrhové ko-
mise a ověřovatelé zvolení podle čl. 4
odst. 1 písm. e).

3. Odmítne-li některá z osob uvede-
ných v odstavci 2 zápis podepsat, musí
uvést i důvod, který ji k tomu vedl.

Čl. 19
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se „Jednací řád sněmu ČAK“
schválený 1. sněmem České advokátní
komory dne 2. 12. 1996.

Čl. 20
Uveřejnění

Předseda Komory uveřejní tento vo-
lební řád do jednoho měsíce od jeho
schválení ve Věstníku.

Čl. 21
Účinnost

Tento jednací řád nabývá účinnosti bez-
prostředně po jeho schválení sněmem.
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Sněm České advokátní komory schvá-
lil dne 29. 10. 2002 podle § 43 písm. h)
zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve
znění pozdějších předpisů, tento

PROZATÍMNÍ VOLEBNÍ ŘÁD 
ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY:

Čl. 1
1. Sněmu přísluší volit z advokátů pří-

mou a tajnou volbou na dobu 3 let:
a) 11 členů a 5 náhradníků předsta-

venstva.
b) 44 členů kontrolní rady a 5 náhrad-

níků.
c) 83 členů kárné komise (dále jen

„volené orgány Komory“).
2. Sněmu přísluší též odvolávat členy

a náhradníky volených orgánů Komory.

Čl. 2
Volit může každý advokát, který je při

volbě přítomen na sněmu a převzal hla-
sovací lístky. Zastoupení jiným advoká-
tem není přípustné (§ 42 odst. 2, záko-
na o advokacii).

Čl. 3
1. Kandidovat může každý advokát,

kterému nebyl pozastaven výkon advoka-
cie.

2. Kandidáty je oprávněn navrhnout
každý advokát, nebo kterýkoliv orgán
České advokátní komory (dále jen „Ko-
mora“). Návrh musí obsahovat:

a) Jméno, sídlo a evidenční číslo
kandidáta.

b) Označení, do kterého orgánu Ko-
mory je kandidát navrhován.

c) Jména, příjmení a sídla advokáta
(advokátů) a nebo označení or-
gánu Komory, který návrh činí.

d) Prohlášení kandidáta, že byl s ná-
vrhem seznámen a že pro případ
svého zvolení souhlasí s výkonem
funkce v příslušném orgánu Ko-
mory.

3. Prohlášení kandidáta podle odst. 2
písm. d) musí být opatřeno vlastnoruč-
ním podpisem.

Čl. 4
Návrh na kandidáta podle čl. 3

odst. 2 je třeba doručit kanceláři Ko-
mory ve lhůtě určené představenstvem
a sdělené advokátům ve Věstníku Ko-
mory.

Čl. 5
1. Pro volby orgánů Komory sesta-

vuje představenstvo Komory kandidátní
listinu:
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– členů a náhradníků představen-
stva,

– členů a náhradníků kontrolní rady,
– členů kárné komise.
2. O každém kandidátovi, který byl

navržen, hlasuje představenstvo. Roz-
hoduje prostou většinou přítomných.

3. Na kandidátní listinu je předsta-
venstvo povinno zařadit toho advokáta,
který svou kandidaturu doloží podpiso-
vými listinami opatřenými podpisy nej-
méně 50 dalších advokátů s aktivním vo-
lebním právem. U každého advokáta,
který kandidáta podporuje, musí na
podpisové listině být vedle podpisu uve-
deno čitelně jeho jméno, příjmení, sídlo
a evidenční číslo, pod kterým je zapsán
v seznamu advokátů.

Čl. 6
1. Kandidátní listiny musí být sesta-

veny tak, aby obsahovaly minimálně ta-
kový počet kandidátů, kolik činí počet
členů a popř. náhradníků příslušného
orgánu Komory. 

2. Kandidát může kandidovat pouze
do jednoho orgánu Komory.

3. Kandidáti se uvedou na kandidátní
listině v pořadí podle abecedy.

Čl. 7
Představenstvo uveřejní kandidátní

listiny nejdéle 60 dní přede dnem ko-
nání sněmu ve Věstníku.

Čl. 8
1. Každý advokát má právo na sněmu

navrhnout doplnění kandidátních listin.
2. Navrhovatel zároveň s takovým ná-

vrhem doloží volební komisi písemný
souhlas jím navrhovaného kandidáta
s kandidaturou.

3. Návrh kandidáta do orgánu ČAK
musí obsahovat jméno a příjmení kandi-
dáta, jeho datum narození, registrační
číslo, sídlo a označení orgánu ČAK, do
kterého je navrhován.

Čl. 9
1. Volbu orgánu řídí volební komise

zvolená sněmem aklamací z advokátů
přítomných na sněmu.

2. Volební komise má 7 členů. K při-
jetí jakéhokoliv jejího rozhodnutí se vyža-
duje souhlas alespoň 5 jejích členů.

3. Komise zvolí ze svých členů před-
sedu volební komise, který řídí její zase-
dání.

Čl. 10
Každý advokát přítomný na sněmu

obdrží:
– při prezentaci hlasovací lístky pro

volbu členů představenstva a ná-
hradníků tak, že každý kandidát
bude uveden na samostatném líst-
ku svým jménem, akademickým ti-
tulem, datem narození, a dá-li
k tomu kandidát souhlas, s uvede-
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ním své právní praxe, – hlasovací
lístek č. 1 pro volbu členů a ná-
hradníků kontrolní rady,

– hlasovací lístek č. 2 pro volbu
členů kárné komise.

Na hlasovacích lístcích č. 1 a 2, kde
jsou kandidáti seřazeni podle vyloso-
vání, musí být u každého kandidáta uve-
deno jeho pořadové číslo.

Čl. 11
1. Volba členů představenstva a ná-

hradníků se uskuteční tak, že advokát
vybere lístky se jmény kandidátů, které
chce volit za členy představenstva,
a tyto vloží do obálky. Pokud budou na-
vrženi kandidáti přímo na sněmu, obdrží
každý advokát vedle hlasovacích lístků
se jmény kandidátů schválených před-
stavenstvem takový počet volných lístků,
který bude odpovídat počtu kandidátů
navržených na sněmu. Volbu takto navr-
ženého kandidáta do představenstva
provede tak, že na nevyplněný hlasovací
lístek doplní jméno kandidáta, který byl
navržen na sněmu, a u něhož byly spl-
něny podmínky uvedené v článku 8.
Hlasování je neplatné, pokud vloží do
obálky vyšší počet hlasovacích lístků
než 16.

2. Hlasovací lístky č. 1 a 2 může ad-
vokát upravit tak, že kandidáta, s nímž
nesouhlasí, přeškrtne, případně doplní
jméno kandidáta navrženého na sněmu.

3. K jiným úpravám hlasovacích lístků
se nepřihlíží. Neplatný je hlasovací lístek

přetržený, jakož i hlasovací lístek, který
nebyl vložen do volební obálky (čl. 11
odst. 1).

Čl. 12
1. Každý advokát před volbou musí

volební komisi prokázat svoji totožnost,
a poté obdrží od volební komise volební
obálku s razítkem České advokátní ko-
mory (dále jen „volební obálka“) a hlaso-
vací lístky s předtištěnými jmény kandi-
dátů schválené představenstvem. Pro
volbu kandidátů navržených na sněmu
do představenstva obdrží od volební ko-
mise prázdné lístky, a to v počtu odpoví-
dajícím počtu kandidátů, kteří budou
přímo na sněmu navrženi.

4. Hlasování je tajné. Advokát při vol-
bě představenstva a náhradníků před-
stavenstva postupuje podle článku 10
odst. 1. Při volbě ostatních orgánů ko-
mory a náhradníků hlasuje advokát tak,
že hlasovací lístky č. 1 a 2 vloží po jejich
úpravě do volební obálky s hlasovacími
lístky jím volených členů představenstva
a náhradníků představenstva, a poté
před členy volební komise volební
obálku vhodí do hlasovací schránky.

Čl. 13
Hlasování proběhne v době, kterou

určí pracovní předsednictvo. Po uplynutí
doby určené k hlasování předseda nebo
jiný člen volební komise hlasování
ukončí. Poté volební komise otevře hla-
sovací schránky a sečte hlasy.
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Čl. 14
1. Do představenstva Komory je zvo-

leno 11 advokátů z navržených kandi-
dátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
Náhradníky představenstva je zvoleno
prvních pět advokátů, kteří obdrží nej-
vyšší počet hlasů v pořadí za členy před-
stavenstva.

2. Do kontrolní rady je zvoleno 44 ad-
vokátů z navržených kandidátů, kteří ob-
drží nejvyšší počet hlasů. Náhradníky
kontrolní rady je zvoleno prvních 5 ad-
vokátů, kteří obdrží nejvyšší počet
hlasů. Do kárné komise je zvoleno 83
advokátů z navržených kandidátů, kteří
obdrží nejvyšší počet hlasů.

3. Pokud kandidátní listina bude ob-
sahovat pouze stanovený počet členů,
popřípadě náhradníků orgánů Komory,
jsou zvoleni ti advokáti, kteří obdrží ales-
poň jednu třetinu odevzdaných hlasů.

4. Pokud dva nebo více kandidátů
získá stejný počet hlasů, určí se jejich
pořadí losem. Losování provede volební
komise; mimo členů volební komise mu
mohou být přítomni pouze kandidáti,
jichž se losování týká.

Čl. 15
1. Výsledky voleb vyhlásí na sněmu

předseda volební komise bezprostředně
po sečtení hlasů; předseda Komory
uveřejní takto vyhlášené výsledky volby
ve Věstníku.

2. O průběhu a výsledku volby pořídí
volební komise protokol o volbě, který

musí být podepsán všemi jejími členy;
odmítne-li některý z členů komise vo-
lební protokol o volbě podepsat, musí
uvést i důvod, který jej k tomu vedl. Pro-
tokol o volbě spolu s hlasovacími lístky
uloží Komora po dobu 50 let.

Čl. 16
1. V případě, že při volbě nebyl zvo-

len stanovený počet členů nebo náhrad-
níků orgánu Komory, koná se opako-
vaná volba.

2. Kandidátní listinu pro opakovanou
volbu schvaluje volební komise na zá-
kladě návrhů podaných jí na sněmu ad-
vokáty.

3. Pro opakovanou volbu se použijí
přiměřeně ustanovení tohoto volebního
řádu s tím, že informace o kandidátovi
sdělí sněmu předseda nebo jiný člen vo-
lební komise.

Čl. 17
1. Návrh na odvolání člena nebo ná-

hradníka představenstva, kontrolní rady
nebo kárné komise je oprávněno podat
společně nejméně 50 advokátů přítom-
ných na sněmu; návrh se podává písem-
ně volební komisi. Takový návrh však
není možné podat na sněmu, na němž
byl člen nebo náhradník těchto orgánů
Komory zvolen.

2. O návrhu na odvolání se hlasuje
hlasovacími lístky, na nichž advokát vy-
značí, zda s návrhem souhlasí či nesou-
hlasí.
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3. Návrh byl schválen, pokud se pro
něj vyslovila nadpoloviční většina odevz-
daných hlasů.

Čl. 18
Podle tohoto volebního řádu se po-

stupuje při volbě členů a náhradníků
představenstva, kontrolní rady a kárné
komise na 3. sněmu České advokátní
komory.

Čl. 19
Pokud bude navrženo do ostatních

orgánů Komory více kandidátů než je

zákonem či organizačním řádem stano-
vený počet, použijí se pro volbu přimě-
řeně ustanovení o volbě členů a náhrad-
níků představenstva.

Čl. 20
Zrušuje se volební řád sněmu České

advokátní komory schválený 1. sněmem
České advokátní komory dne 2. 12.
1996.

Čl. 21
Tento volební řád nabývá účinnosti bez-

prostředně po jeho schválení sněmem.
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JUDr. PhDr. Stanislav Balík, v. r.,
předseda České advokátní komory
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4. 
ETICKÁ PRAVIDLA CCBE
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Tento kodex byl původně přijat na
plenárním zasedání CCBE konaném
28. října 1988 a následně byl novelizo-
ván na plenárním zasedání CCBE 28. lis-
topadu 1998 a 6. prosince 2002.

1. PREAMBULE

1.1 Funkce advokáta 
ve společnosti

Ve společnosti založené na princi-
pech právního státu plní advokát zvláštní
roli. Jeho povinnosti nezačínají a končí
s důsledným plněním pokynů klienta
v mezích zákona. Advokát musí sloužit
zájmům spravedlnosti stejně jako zá-
jmům těch, jejichž práva a svobody je
pověřen prosazovat a hájit, a je jeho po-
vinností nejen vystupovat v zájmu věci
klienta, avšak být i jeho rádcem.

Tato funkce tudíž na advokáta klade
celou škálu zákonných a morálních po-
vinností (které se někdy zdají být v roz-
poru), a to vůči:

• klientovi;

• soudům a jiným orgánům, před
kterými advokát vystupuje ve věci
klienta nebo jedná jeho jménem;

• advokacii jako takové a každému
jejímu členovi zvlášť; a

• veřejnosti, pro kterou je existence
svobodné a nezávislé profese vá-
zané dodržováním pravidel stano-
vených v rámci advokacie zásad-
ním prostředkem pro ochranu
lidských práv vůči státní moci a ji-
ným zájmům ve společnosti.

1.2 Povaha etických pravidel

1.2.1 Etická pravidla jsou vytvořena
na základě dobrovolného souhlasu
těch, pro které platí, v zájmu zajištění
řádného výkonu funkce advokáta, která
se považuje za zásadní ve všech civilizo-
vaných společnostech. Nedodržování
těchto pravidel advokátem musí ve svém
důsledku vést k uložení kárné sankce.

1.2.2. Konkrétní pravidla každé ad-
vokátní komory vychází z jejich vlastních
tradic. Jsou přizpůsobena organizaci
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1) CCBE (Council of the Bars and Law Societies of the European Union/Rada evropských ad-
vokátních komor) vznikla v roce 1960, reprezentuje advokacie zemí Evropské unie a Ev-
ropského hospodářského prostoru. Sídlí v Bruselu, kromě delegací advokacií členských
států jsou zde zastoupeny i delegace pozorovatelů, přičemž jednou z nich je i česká advo-
kacie.

4. 
Etická pravidla CCBE1)
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a rozsahu činnosti advokacie v daném
členském státě a příslušným soudním
a správním procesním předpisům a vnit-
rostátnímu zákonodárství. Není ani
možné ani žádoucí, aby pravidla byla vy-
jmuta ze svého kontextu, a ani nelze usi-
lovat o všeobecnou platnost pravidel,
která ze své povahy tuto všeobecnou
platnost mít nemohou.

Konkrétní pravidla každé advokátní
komory nicméně vychází ze stejných
hodnot a ve většině případů i ze stej-
ného základu.

1.3 Účel Kodexu

1.3.1 Pokračující integrace Evropské
unie a Evropského hospodářského pro-
storu a rostoucí četnost přeshraničních
aktivit advokátů uvnitř Evropského hos-
podářského prostoru si ve veřejném zá-
jmu vynutily přijetí společných pravidel,
která se vztahují na všechny advokáty
z Evropského hospodářského prostoru
v souvislosti s jejich přeshraničními akti-
vitami bez ohledu na příslušnost k advo-
kátní komoře. Konkrétním účelem přijetí
těchto pravidel je zmírnit potíže, které
vyplývají z aplikace „dvojí etiky“ podle
článku 4 Směrnice ES č. 77/249
z 22. března 1977.

1.3.2 Organizace zastupující advoka-
cii v rámci CCBE navrhují, aby pravidla
kodifikovaná v následujících článcích:

• byla uznána jako vyjádření stávají-
cího konsensu všech advokátních

komor Evropské unie a Evrop-
ského hospodářského prostoru;

• byla co nejdříve přijata v souladu
s národními předpisy nebo předpisy
EHP jakožto vynutitelná pravidla
vztahující se na přeshraniční činnost
advokátů v Evropské unii a Evrop-
ském hospodářském prostoru;

• byl brán zřetel na veškeré noveli-
zace národních pravidel etiky nebo
výkonu profese s ohledem na po-
stupnou harmonizaci.

Vyjadřují rovněž přání, aby národní
pravidla etiky nebo výkonu profese byla
pokud možno vykládána a uplatňována
způsobem, který je v souladu s pravidly
tohoto Kodexu.

Poté, co se pravidla obsažená v tomto
Kodexu stanou vynutitelnými pro přes-
hraniční činnost advokáta, advokát bude
nadále povinen dodržovat pravidla advo-
kátní komory, jejímž je členem, pokud
jsou daná pravidla v souladu s pravidly
tohoto Kodexu.

1.4 Aplikace ratione personae

Následující pravidla se vztahují na ad-
vokáty Evropské unie a Evropského
hospodářského prostoru v souladu s de-
finicí obsaženou ve Směrnici 77/249
z 22. března 1977.

1.5 Aplikace ratione materiae

Následující pravidla se vztahují na
přeshraniční činnost advokáta v rámci
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Evropské unie a Evropského hospodář-
ského prostoru s tím, že tímto není do-
tčena postupná harmonizace etických
pravidel nebo pravidel výkonu profese,
která platí uvnitř členského státu. Přes-
hraniční činností se rozumí:

(a) veškeré profesní kontakty s advo-
káty jiných členských států než
státu původu; a

(b)profesní činnosti advokáta v jiném
členském státě než ve státě pů-
vodu bez ohledu na to, zdali je ad-
vokát fyzicky přítomen na území
tohoto členského státu.

1.6 Definice

Pro účely těchto pravidel:
„domovský členský stát“ znamená

členský stát advokátní komory, jejímž je
advokát členem;

„hostitelský členský stát“ znamená
jiný členský stát, kde advokát vykonává
přeshraniční činnost;

„příslušný orgán“ znamená profesní
organizaci/organizace nebo orgán/or-
gány dotčeného členského státu, které
jsou odpovědné za přijímání etických
pravidel a kárné řízení proti advokátům. 

2. OBECNÉ ZÁSADY

2.1 Nezávislost

2.1.1 Řada povinností uložených ad-
vokátovi vyžaduje jeho absolutní nezá-

vislost, osvobozenou od jakéhokoli
vlivu, a to zvláště z důvodu osobních zá-
jmů nebo vnějších tlaků. Tato nezávis-
lost je tak nezbytná pro důvěru ve výkon
spravedlnosti stejně jako nestrannost
soudce. Advokát se musí tudíž vyvarovat
jakémukoli narušení nezávislosti a bdít
nad tím, aby se ve snaze zalíbit se klien-
tovi, soudu nebo třetím stranám nezpro-
nevěřil profesním standardům.

2.1.2 Tato nezávislost je nezbytná
v nesporných věcech stejně jako ve
sporných řízeních. Rada advokáta klien-
tovi nemá žádnou hodnotu, pokud je
dána pouze proto, aby se mu zalíbil, po-
sloužil vlastním osobním zájmům nebo
reagoval na vnější nátlak.

2.2 Důvěra a osobní bezúhonnost 

Vztah důvěry může existovat pouze,
pokud je advokátova osobní čest, pocti-
vost a bezúhonnost mimo jakoukoli po-
chybnost. Pro advokáta jsou tyto tra-
diční ctnosti profesní povinností.

2.3 Povinnost mlčenlivosti

2.3.1 Z podstaty funkce advokáta vy-
plývá, že klient advokátovi sdělí věci, které
by klient jinému nesdělil, a že advokátovi
jsou informace předávány na základě dů-
věry. Důvěra nemůže existovat bez jistoty
mlčenlivosti o svěřených informacích. Ml-
čenlivost je tudíž primárním a základním
právem a povinností advokáta.
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Advokátova povinnost mlčenlivosti
slouží zájmům výkonu spravedlnosti
stejně jako zájmům klienta. Zaslouží si
tudíž zvláštní ochranu ze strany státu.

2.3.2 Advokát je povinen zachovávat
mlčenlivost o veškerých informacích, o kte-
rých se dozvěděl při výkonu advokacie.

2.3.3 Povinnost zachovávat mlčenli-
vost není časově omezena.

2.3.4 Advokát je povinen od svých
společníků a zaměstnanců a jiných osob
jím najatých v průběhu poskytování od-
borných služeb vyžadovat, aby dodržo-
vali stejnou povinnost mlčenlivosti.

2.4 Dodržování pravidel jiných
advokátních komor 

Podle předpisů Evropské unie a Ev-
ropského hospodářského prostoru může
být advokát z jiného členského státu povi-
nen dodržovat pravidla advokátní komory
hostitelského členského státu. Advokáti
mají povinnost se vzájemně informovat
o pravidlech, která se vztahují na výkon
konkrétní činnosti.

Členské organizace CCBE jsou po-
vinny sekretariátu CCBE předložit své
etické kodexy tak, aby si každý advokát
mohl od sekretariátu opatřit výtisk plat-
ného kodexu.

2.5 Neslučitelnost funkce

2.5.1 Advokát je vyloučen z výkonu

určitých funkcí v zájmu výkonu advoka-
cie nezávislým způsobem a způsobem,
který je v souladu s povinností advokáta
se podílet na výkonu spravedlnosti.

2.5.2 Advokát, který zastupuje nebo
hájí klienta v rámci řízení před soudem
nebo jiným orgánem státní nebo veřejné
správy v hostitelském členském státě je
povinen dodržovat pravidla týkající se
neslučitelných profesí, která se vztahují
na advokáty v daném hostitelském člen-
ském státě.

2.5.3 Advokát provozující činnost
v nějakém hostitelském členském státě,
ve kterém má v úmyslu se přímo podílet
na obchodních nebo jiných aktivitách
nesouvisejících s výkonem advokacie,
je povinen dodržovat pravidla o zakáza-
ných nebo neslučitelných funkcích,
která se vztahují na advokáta daného
členského státu.

2.6 Osobní publicita 

2.6.1 Advokát má právo informovat
veřejnost o poskytovaných službách za
předpokladu, že jsou tyto informace
přesné a nejsou zavádějící a respektují
povinnost mlčenlivosti a další klíčové
hodnoty advokacie.

2.6.2 Osobní publicita advokáta
v médiích jako tisk, rozhlas, televize,
elektronická komerční komunikace nebo
jiná média se povoluje, pokud splňuje
požadavky podle článku 2.6.1.
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2.7 Zájem klienta 

Advokát je povinen vždy jednat v nej-
lepším zájmu klienta při respektování
veškerých právních a etických předpisů
a tyto zájmy je povinen klást před své
vlastní zájmy nebo zájmy ostatních ko-
legů z advokacie.

2.8 Omezení odpovědnosti
advokáta vůči klientovi 

V rámci rozsahu povoleného zákonem
domovského členského státu a hostitel-
ského členského státu může advokát
omezit svou odpovědnost vůči klientovi
v souladu s pravidly Etického kodexu,
který se na něj vztahuje.

3. VZTAHY S KLIENTY

3.1 Začátek a ukončení 
vztahu s klientem

3.1.1 Advokát jedná ve věci pouze,
pokud je k tomu zmocněn klientem.
Může však rovněž jednat ve věci, kterou
byl pověřen jiným advokátem, který za-
stupuje klienta, nebo jestliže daná věc
mu byla přidělena příslušným orgánem.

3.1.2 Advokát by měl vyvinout přimě-
řené úsilí pro zjištění totožnosti, pravo-
mocí a oprávnění osoby nebo orgánu,
který ho zmocnil, jestliže z konkrétních
okolností vyplývá, že totožnost, pravo-
moci a oprávnění jsou nejisté.

3.1.3 Advokát klientovi poskytuje
rady a zastupuje ho rychle, svědomitě
a pečlivě. Nese osobní odpovědnost za
plnění jemu svěřených úkolů. Klienta in-
formuje o vývoji ve svěřené věci.

3.1.4 Advokát nepřevezme věc, o kte-
ré ví nebo by měl vědět, že není schopen
ji řešit, ledaže by spolupracoval s advo-
kátem, který má potřebné schopnosti.

3.1.5 Advokát nepřevezme věc, jest-
liže není schopen se věci rychle věnovat
vzhledem k dalším pracovním povinnos-
tem.

3.1.6 Advokát nemůže uplatnit své
právo vypovědět plnou moc takovým
způsobem nebo za takových okolností,
kdy by klient nebyl schopen nalézt jinou
právní pomoc v patřičné lhůtě tak, aby
klientovi nevznikla škoda.

3.2 Konflikt zájmu

3.2.1 Advokát nesmí ve stejné věci
radit, zastupovat nebo jednat jménem
dvou či více klientů, jestliže existuje kon-
flikt nebo podstatné riziko konfliktu mezi
zájmy těchto klientů.

3.2.2 Advokát je povinen vypovědět
plnou moc všem klientům, mezi kterými
vznikne konflikt zájmů, a rovněž jestliže
existuje riziko porušení důvěry nebo na-
rušení jeho nezávislosti.

3.2.3 Advokát nemůže převzít věc
nového klienta, jestliže je zde riziko po-
rušení důvěry, kterou advokátovi svěřil
bývalý klient, nebo jestliže informace,
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které má advokát o záležitostech býva-
lého klienta, by pro nového klienta zna-
menaly nepatřičnou výhodu.

3.2.4 Pokud advokáti vykonávají čin-
nost ve sdružení, odstavce 3.2.1 až
3.2.3 výše se vztahují na celé sdružení
a všechny jeho členy.

3.3 Pactum de Quota Litis

3.3.1 Advokát nemůže stanovit od-
měnu na základě dohody „pactum de
quota litis“.

3.3.2 „Pactum de quota litis“ zna-
mená dohodu mezi advokátem a jeho
klientem uzavřenou před definitivním
ukončením věci, ve které je klientem
účastníkem, na základě které se klient
zavazuje, že advokátovi zaplatí podíl na
výsledku bez ohledu na to, zdali jde
o peněžitou odměnu nebo jiný pro-
spěch, který klient získal v důsledku
ukončení dané věci.

3.3.3 „Pactum de quota litis“ nezahr-
nuje dohodu, podle které se honorář
účtuje jako poměrná část k hodnotě
dané věci, ve které advokát zastupoval,
jestliže je toto v souladu s úředně vyhlá-
šeným tarifem nebo s předpisy přísluš-
ného orgánu, jehož pravomoci daný ad-
vokát podléhá.

3.4 Stanovení odměny

3.4.1 Advokát je povinen klienta in-
formovat o výši odměny s tím, že tato od-

měna musí být spravedlivá a odůvod-
něná.

3.4.2 Odměna účtovaná advokátem
se řídí předpisy advokátní komory, jejímž
je členem, pokud se advokát a jeho kli-
ent nedohodnou jinak. Jestliže je čle-
nem více komor, platí pravidla té ko-
mory, která nejblíže souvisí se smlouvou
mezi advokátem a jeho klientem.

3.5 Zálohy na odměnu a výlohy

Jestliže advokát požaduje zálohu na
odměnu a /nebo výlohy, tato záloha by
neměla přesáhnout rozumný odhad od-
měny a pravděpodobných výloh.

Jestliže není požadovaná záloha
uhrazena, advokát může věc odmítnout
nebo vypovědět plnou moc při dodržení
podmínek podle odstavce 3.1.4 výše.

3.6 Odměna sdílená mezi
advokátem a jinou osobou

3.6.1 V souladu s níže uvedenými
ustanoveními se advokát nesmí o od-
měnu rozdělit s jinou osobou, která není
advokátem, vyjma případů, kdy advokát
vykonává činnost ve sdružení s touto ji-
nou osobou v souladu s právními před-
pisy členského státu, do jehož juris-
dikce advokát patří.

3.6.2 Ustanovení 3.6.1  výše nebrání
tomu, aby advokát zaplatil odměnu, pro-
vizi nebo jinou kompenzaci dědicům
zemřelého advokáta nebo advokáta,
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který přestal vykonávat činnost a jehož
klientelu advokát převzal.

3.7 Finančně efektivní 
řešení a dostupnost bezplatné

právní pomoci 

3.7.1 Advokát by se měl vždy snažit
o co finančně nejefektivnější řešení
sporu klienta a klientovi by měl případně
ve vhodném okamžiku poradit pokus
o mimosoudní řešení a/nebo řešení
v rámci rozhodčího řízení.

3.7.2 Advokát by měl klienta informo-
vat o jeho případném nároku na bezplat-
nou právní pomoc.

3.8 Prostředky klientů 

3.8.1 Jestliže advokát v průběhu vý-
konu činnosti přebírá jménem klientů
nebo třetích stran finanční prostředky
(dále jen „prostředky klienta“), je povi-
nen dodržovat následující pravidla:

3.8.1.1 Prostředky klienta musí být
vždy vedeny na účtu u banky nebo
podobné instituce, která je pod do-
hledem příslušného veřejného or-
gánu, a veškeré prostředky klienta,
které advokát převzal by měly být na
tento účet převedeny, ledaže klient
výslovně nebo implicitně souhlasí
s tím, že by se s těmito prostředky
mělo naložit jinak.
3.8.1.2 Účet znějící na jméno advo-
káta, na kterém jsou vedeny pro-

středky klienta, by měl ve svém ozna-
čení uvádět, že dané prostředky jsou
na něm vedeny pro klienta nebo kli-
enty advokáta.
3.8.1.3. Účet nebo účty znějící na
jméno advokáta a na kterém/kterých
jsou vedeny prostředky klientů, by
měl vždy vykazovat zůstatek, který
není nižší než součet prostředků kli-
entů.
3.8.1.4 Veškeré prostředky musí být
klientům vyplaceny okamžitě nebo za
podmínek odsouhlasených klientem.
3.8.1.5 Platby z prostředků klienta
nebo jménem klienta ve prospěch ji-
ných osob včetně:
a) plateb jednomu klientovi nebo za

jednoho klienta z prostředků ji-
ného klienta, a

b) platba odměny advokáta,
jsou zakázány vyjma případů, kdy zá-
kon povoluje jinak, nebo kdy byly na-
řízeny soudem nebo výslovně nebo
implicitně odsouhlaseny klientem, za
kterého má být platba provedena.
3.8.1.6 Advokát vede úplnou a přes-

nou evidenci, kterou na požádání před-
loží klientovi a která vykazuje veškeré
operace s prostředky klienta s tím, že se
v ní odliší prostředky klienta od jiných
prostředků vedených na účtech advo-
káta.

3.8.1.7 Příslušné orgány ve všech
členských státech by měly mít právo
prozkoumávat a prošetřovat při za-
chování povinnosti mlčenlivosti advo-
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kátovu finanční evidenci prostředků
klienta s cílem zjistit, zdali dodržuje
příslušná pravidla či nikoliv, a pří-
padně uložit sankce těm advokátům,
kteří tato pravidla nedodržují.
3.8.2 Advokát, který má v držení pro-

středky klienta v průběhu výkonu čin-
nosti v jakémkoliv členském státě, je po-
vinen dodržovat pravidla upravující
vedení prostředků a účtování prostředků
klienta, která přijaly příslušné orgány do-
movského členského státu v souladu
s výše uvedenými ustanoveními bez
toho, aniž by byla dotčena pravidla sta-
novená v čl. 3.8.1 výše.

3.8.3 Advokát, který vykonává čin-
nost nebo poskytuje služby v hostitel-
ském členském státě, může se souhla-
sem příslušných orgánů domovského
a hostitelského členského státu dodržo-
vat požadavky hostitelského členského
státu bez toho, aniž by musel dodržovat
požadavky domovského členského
státu. V tomto případě podnikne přimě-
řené kroky k tomu, aby své klienty infor-
moval o tom, že dodržuje požadavky plat-
né v hostitelském členském státě.

3.9 Pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené výkonem

profese 

3.9.1 Advokáti musí být vždy pojištěni
proti nárokům založeným na profesní
nedbalosti v rozsahu, který lze rozumně
předpokládat s ohledem na povahu

a rozsah rizik, která na sebe advokát
bere při výkonu profese.

3.9.2 Jestliže advokát poskytuje služ-
by nebo vykonává činnost v hostitel-
ském členském státě, platí následující:

3.9.2.1 Advokát je povinen dodržo-
vat předpisy o povinnosti se pojistit
proti nárokům z důvodu profesní od-
povědnosti advokáta, které platí v do-
movském členském státě.
3.9.2.2 Advokát, který je povinen se
pojistit ve svém domovském členském
státě a který poskytuje služby nebo
provozuje činnost v hostitelském člen-
ském státě, vyvine veškeré úsilí k zís-
kání pojistného krytí v rozsahu poža-
dovaném v domovském členském
státě rozšířeného o služby, které po-
skytuje, nebo o činnost, kterou provo-
zuje v hostitelském členském státě.
3.9.2.3 Advokát, který si neopatří roz-
šířené pojistné krytí podle odstavce
3.9.2.2 výše nebo který tuto povin-
nost nemá v domovském členském
státě a který poskytuje služby nebo
provozuje činnost v hostitelském člen-
ském státě, si pokud možno opatří po-
jistné krytí proti rizikům z důvodu pro-
fesní odpovědnosti advokáta pro účely
zastupování klientů v hostitelském
členském státě, a to alespoň v roz-
sahu, který je stejný jako pojistné po-
žadované od advokátů v daném hosti-
telském členském státě.
3.9.2.4 Pokud není advokát scho-
pen získat pojistné krytí požadované
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podle předchozích pravidel, advokát
je povinen o tomto informovat ty kli-
enty, kterým může případně z tohoto
důvodu vzniknout škoda.
3.9.2.5 Advokát, který provozuje čin-
nost nebo poskytuje služby v hostitel-
ském členském státě, může se
souhlasem příslušných orgánů do-
movského a hostitelského členského
státu dodržovat požadavky na pojistné
krytí platné pouze v hostitelském člen-
ském státě a být osvobozen od poža-
davků na pojistné krytí domovského
členského státu. V tomto případě pod-
nikne přiměřené kroky k informování
svých klientů o tom, že je pojištěn
podle požadavků platných v hostitel-
ském členském státě.

4. VZTAHY SE SOUDY

4.1 Pravidla chování 
před soudem 

Advokát, který zastupuje klienta v ně-
jaké věci před soudem či tribunálem
v členském státě nebo se této věci jinak
účastní, musí dodržovat pravidla chování
platná před daným soudem či tribunálem.

4.2 Etické chování 
v průběhu řízení

Advokát je povinen se eticky chovat
v průběhu řízeni. Nesmí např. kontakto-

vat soudce bez toho, aniž by o tom in-
formoval advokáta protistrany, nebo po-
dávat důkazy, vyjádření nebo jiné listiny
soudci bez toho, aniž by je v patřičné
lhůtě předložil advokátovi protistrany,
pokud tyto kroky nejsou zakázány pří-
slušnými procesními předpisy. Advokát
nesmí soudu sdělit nebo předložit ná-
vrhy na smír, které v dané věci předložila
druhá strana, bez výslovného souhlasu
advokáta této druhé strany vyjma pří-
padů, kdy zákon stanoví jinak.

4.3 Úcta vůči soudu

Advokát je povinen ve veškeré úctě
a zdvořilosti vůči soudu hájit zájmy kli-
enta čestně a beze strachu bez ohledu
na vlastní zájmy nebo důsledky vůči
sobě samému nebo jiné osobě.

4.4 Mylné nebo zavádějící
informace 

Advokát nikdy vědomě nepodá mylné
nebo zavádějící informace soudu.

4.5 Rozšíření pravidel 
na rozhodce apod.

Pravidla upravující vztah advokáta se
soudy se vztahují rovněž na vztahy s roz-
hodci a dalšími osobami vykonávajícími
soudní nebo „quasi“ soudní funkce, a to
i příležitostně.
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5. VZTAHY MEZI ADVOKÁTY

5.1 Kolegialita 

5.1.1 Kolegialita v advokacii předpo-
kládá vztahy důvěry a spolupráce mezi
advokáty ku prospěchu klientů s cílem
předcházet sporům a jinému jednání
škodlivému pro dobré jméno advokacie.
Avšak tato kolegialita nemůže nikdy být
důvodem pro nadřazení zájmů profese
nad zájmy klienta.

5.1.2 Advokát by měl považovat
ostatní advokáty z členských států za ko-
legy a vystupovat vůči nim spravedlivě
a zdvořile.

5.2 Spolupráce 
mezi advokáty různých

členských zemí

5.2.1Je povinností advokáta, na kte-
rého se obrátí kolega z jiného člen-
ského státu, nepřebírat plnou moc ve
věci, ve které není schopen klienta za-
stupovat. V tomto případě by měl být při-
praven kolegovi pomoci získat infor-
mace nezbytné k tomu, aby mohl pověřit
jiného advokáta, který je schopen po-
skytnout požadované služby.

5.2.2 Jestliže advokát z jednoho
členského státu spolupracuje s advoká-
tem z jiného členského státu, mají oba
povinnost vzít do úvahy rozdíly, které
mohou existovat mezi dotčenými práv-
ními řády a profesními organizacemi,

pravomocemi a povinnostmi advokátů
v dotčených členských státech.

5.3 Korespondence 
mezi advokáty 

5.3.1 Jestliže advokát zasílající přípis
jinému advokátovi v jiném členském
státu si přeje, aby o věci byla zachována
mlčenlivost bez jakékoliv újmy, měl by
toto výslovně vyznačit na zasílaném pří-
pisu.

5.3.2 Jestliže příjemce přípisu není
schopen zajistit důvěrný charakter sdě-
lení nebo jinak jej ochránit před újmou,
měl by jej vrátit odesílateli bez toho, aniž
by jiným sdělil obsah.

5.4 Odměna za referenci 

5.4.1 Advokát nesmí požadovat nebo
přijímat od jiného advokáta nebo jiné
osoby poplatek, provizi nebo jinou kom-
penzaci za referenci nebo doporučení
advokáta klientovi.

5.4.2 Advokát nesmí nikomu zaplatit
poplatek, provizi nebo jinou kompenzaci
jakožto odměnu za klienta, který byl za
ním poslán.

5.5 Komunikace s protistranami 

Advokát nesmí o konkrétní věci nebo
záležitosti přímo komunikovat s nikým,
o kom ví, že je ve stejné věci nebo zále-
žitosti zastupován jiným advokátem
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nebo mu radí jiný advokát, bez souhlasu
druhého advokáta (a o této komunikaci
druhého advokáta informuje).

5.6
(Zrušeno rozhodnutím plenárního

zasedání CCBE v Dublinu 6. prosince
2002.)

5.7 Odpovědnost 
uhradit odměnu 

V profesních vztazích mezi členy ad-
vokacie různých členských států, kdy se
advokát neomezí na to, že by doporučil
nebo klientovi představil jiného advo-
káta, avšak jestliže sám pověří spolupra-
cujícího advokáta konkrétní věcí nebo si
vyžádá jeho radu, je tento advokát
osobně vázán uhradit odměnu, náklady
a výlohy tohoto zahraničního spolupra-
cujícího advokáta, i když je klient nesol-
ventní. Dotčení advokáti si však na za-
čátku vztahu mohou v této věci domluvit
zvláštní úpravu. Advokát, který pověřuje
jiného advokáta, může kdykoliv omezit
osobní odpovědnost do výše odměny,
nákladů a výloh vynaložených před tím,
než druhého advokáta informoval o tom,
že se této odpovědnosti vzdává do bu-
doucna.

5.8 Vzdělávání 
mladých advokátů 

V zájmu zlepšení důvěry a spolupráce
mezi advokáty různých členských zemí
ku prospěchu klientů je třeba šířit lepší
znalosti o hmotněprávních a procesních
předpisech v různých členských zemích.
Při úvahách o vzdělávání mladých advo-
kátů v rámci advokacie by tudíž advokáti
měli vzít do úvahy potřebu školit mladé
advokáty z jiných členských zemí.

5.9 Spory mezi advokáty 
z různých členských států 

5.9.1 Jestliže má advokát za to, že ko-
lega v jiném členském státě svým jedná-
ním porušil nějaké pravidlo etického ko-
dexu, je povinen kolegu na toto upozornit.

5.9.2 Jestliže mezi advokáty různých
členských zemí vznikne spor profesní
povahy, měli by se nejprve snažit tento
spor urovnat přátelskou cestou.

5.9.3 Advokát nezahájí žádné řízení
proti kolegovi z jiného členského státu
ve věcech podle bodů 5.9.1 nebo 5.9.2
výše bez toho, aniž by o tomto nejprve
informoval advokátní komory, ke kterým
oba patří, tak, aby tyto advokátní komory
mohly pomoci spor urovnat.
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5. 
VĚCNÝ REJSTŘÍK



V Ě C N Ý R E J S T Ř Í K

Advokátní tarif 
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách 
advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb 
(advokátní tarif) 60

Dokumentace
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, 
kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené 
při poskytování právních služeb 171

Etika
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, 
kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů
České republiky (etický kodex) 94

Etická pravidla CCBE 194

Kárný řád
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle 
zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní 
kárný řád) 80

Koncipienti
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/1997 Věstníku,
o uznávání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta 
v některých případech 105

Náhrada kárného řízení
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1999 
Věstníku, kterým se stanoví jednorázová částka náhrady nákladů 
kárného řízení 128

Náhrada za výkon funkce
Usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad 
za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní 
komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů 167
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Organizační řád 
Usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační 
řád České advokátní komory 129

Osvědčení o zápisu
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 8/1999 Věstníku, 
kterým se stanoví poplatek za vydání osvědčení o zápisu do seznamu 
advokátů 170

Paušální vyhláška
Vyhláška 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny 
za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování 
o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška
Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 67

Poplatky za zkoušky
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1999 Věstníku, 
kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku a uznávací zkoušku 127

Příspěvky
Usnesení sněmu č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše 
a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory 154
Usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku o sociálním fondu České 
advokátní komory 156
Usnesení sněmu č. 6/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše 
a splatnost odvodu advokátů do sociálního fondu České advokátní
komory 165
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2001 Věstníku, 
kterým se upravují podrobnosti o placení ročního příspěvku na činnost 
České advokátní komory a odvodu do sociálního fondu České advokátní
komory 177

Smírčí řád
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, 
kterým se upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád) 114
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Sněm
Jednací řád 182
Volební řád 188

Substituce
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku, 
kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních
koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta 122

Tarif viz Advokátní tarif

Věstník
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku, 
kterým se stanoví pravidla vydávání Věstníku České advokátní komory 174

Výchova
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, 
o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů 107

Zákon o advokacii 
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii 8

Zkušební řád
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává
zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní 
zkušební řád) 73
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