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ČÁST NORMATIVNÍ
5
USNESENÍ SNĚMU
ze dne 16. října 2009,
kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku,
kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory,
ve znění pozdějších stavovských předpisů
Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43
písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), takto:

10. V čl. 17 odstavci 4 se slova „čl. 9 a 10“ nahrazují slovy
„čl. 9“.
11. V čl. 18 odstavci 2 se slova „nebo náhradník“ zrušují.

Čl. I
Změna organizačního řádu České advokátní komory
Usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu č. 2/2002 Věstníku, usnesení sněmu č. 8/2005
Věstníku, a ve znění redakčních sdělení o opravě tiskových
chyb, oznámených v částkách 1/2000 a 2/2002 Věstníku,
se mění takto:
1. V čl. 1 písm. b) se slova „a obchodních společností“ nahrazují slovy „ , obchodních společností a zahraničních
společností“.
2. V čl. 2 odst. 2 se slova „Náměstí svobody 84“ nahrazují
slovy „Náměstí Svobody 84/15“.
3. V čl. 4 odst. 3 písm. a) se za slova „kárné komise“ vkládají slova „ , odvolací kárné komise“ a za slova „zkušební komise pro advokátní zkoušky“ se vkládají slova
„ , zkoušky způsobilosti“.
4. V čl. 4 odst. 3 písm. b) a v čl. 5 písm. b) se za slova „členů a náhradníků“ vkládají slova „představenstva a členů
dalších“.
5. V čl. 6 odstavec 2 zní:
„(2) Sněm nejprve schválí na základě návrhu svolavatele pořad svého jednání.“.
6. V čl. 7 odst. 1 písm. a) se slova „a předsedy kárné komise“ nahrazují slovy „ , předsedy kárné komise a předsedy
odvolací kárné komise“.
7. V čl. 8 odst. 3 se slova „a předsedovi kárné komise“ nahrazují slovy „ , předsedovi kárné komise a předsedovi
odvolací kárné komise“.
8. V čl. 12 odst. 2 se za slova „kárné komise“ vkládají slova
„ , odvolací kárné komise“
9. Čl. 14 se zrušuje.
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12. Čl. 19 se zrušuje.
13. Nadpis čl. 20 zní: „Předseda a místopředsedové kárné
komise“.
14. V čl. 21 se odstavec 3 zrušuje.
15. V čl. 22 odst. 2 se slova „čl. 8 odst. 1 až 10“ nahrazují
slovy „čl. 8 odst. 2 až 10“.
16. V části druhé se za oddíl šestý vkládá nový oddíl sedmý,
který včetně nadpisu zní:
„Oddíl sedmý
Odvolací kárná komise
Čl. 23a
Předseda a místopředsedové odvolací kárné komise
(1) Odvolací kárná komise volí ze svých členů tajnou volbou na funkční období stanovené v usnesení
o volbě předsedu a dva místopředsedy odvolací kárné
komise; odvolací kárná komise je oprávněna předsedu
nebo kteréhokoli z místopředsedů odvolací kárné komise stejným způsobem kdykoli odvolat.
(2) Místopředsedové odvolací kárné komise zastupují předsedu odvolací kárné komise způsobem určeným
odvolací kárnou komisí, nemůže-li předseda odvolací
kárné komise svoji funkci, byť i jen dočasně, vykonávat.
Čl. 23b
Působnost
(1) Odvolací kárná komise vykonává působnost stanovenou zákonem a kárným řádem.
(2) Odvolací kárná komise dále
a) v součinnosti s kárnou komisí zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je
oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení,
b) schvaluje zprávu o své činnosti a předkládá ji
sněmu; součástí zprávy je i zpráva o činnosti odvolacích kárných senátů.
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(3) Odvolací kárná komise je oprávněna schválit
na základě žádosti kontrolní rady, představenstva, kárné komise nebo předsedy odvolací kárné komise stanovisko k výkladu právního nebo stavovského předpisu
za účelem zajištění jednotnosti rozhodování v kárném
řízení. K jednání, na kterém bude odvolací kárná komise stanovisko projednávat, přizve předseda odvolací kárné komise předsedu, předsedu kontrolní rady
a předsedu kárné komise, popřípadě si předem vyžádá
i jejich písemné vyjádření; písemné vyjádření si vyžádá předem vždy od předsedy kárné komise. Předseda
odvolací kárné komise uveřejní stanovisko ve Sbírce
kárných rozhodnutí České advokátní komory (čl. 39
odst. 3).
Čl. 23c
Jednání odvolací kárné komise
(1) Předseda odvolací kárné komise svolává odvolací kárnou komisi k plenárnímu zasedání nejméně jednou ročně.
(2) Pro odvolací kárnou komisi se použijí přiměřeně ustanovení čl. 8 odst. 2 až 10 a čl. 9; pozvánka
na plenární zasedání kárné komise se zasílá na vědomí
předsedovi.“.
Dosavadní oddíly sedmý až devátý se označují jako oddíly osmý až desátý.
17. V čl. 24 se slova „České advokátní komory (dále jen
„zkušební komise“) zrušují a slova „na dobu tří let“ se
nahrazují slovy „na dobu čtyř let“.
18. Čl. 29 včetně nadpisu zní:
„Čl. 29
Neslučitelnost funkcí
(1) Advokát může být členem, popřípadě náhradníkem, pouze jednoho orgánu Komory voleného sněmem [§ 41 odst. 1 písm. b) až f ) zákona].
(2) Člen, popřípadě náhradník, některého z orgánů
Komory nemůže být současně tajemníkem, výkonným
ředitelem, ředitelem pobočky či vedoucím odboru kanceláře; výjimku v případě odůvodněné potřeby vyplývající z nutnosti zajištění řádné činnosti orgánů Komory
může povolit představenstvo na návrh předsedy příslušného orgánu.“.
19. V čl. 31 odst. 5 se slova „čl. 36 odst. 5“ nahrazují slovy
„čl. 36 odst. 4“.
20. V čl. 35 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova
„a předsedy odvolací kárné komise“.
21. V čl. 36 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.
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22. V čl. 39 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova
„a odvolací kárné komise“.
23. V čl. 39 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) vytváří podmínky pro řádnou činnost předsedy
kárné komise a předsedy odvolací kárné komise při plnění jejich úkolů v kárném řízení, jakož
i pro řádnou činnost kárných senátů a odvolacích kárných senátů. Za tím účelem zejména
zajišťuje podle pokynů předsedy kárného senátu
(předsedy odvolacího kárného senátu) jednání
kárného senátu (odvolacího kárného senátu)
a obstarává důkazy, které mají být provedeny,
předvolává k jednání kárného senátu (odvolacího kárného senátu) účastníky kárného řízení
a jiné osoby a zajišťuje vypracování písemných
vyhotovení rozhodnutí vydaných v kárném řízení a jejich doručování,“.
24. V čl. 39 odst. 3 se za slova „předsedy kárné komise“
vkládají slova „a předsedy odvolací kárné komise“.
25. V čl. 40 se slova „a předsedy kárné komise“ nahrazují
slovy „ , předsedy kárné komise a předsedy odvolací kárné komise“.
26. V čl. 41 písmeno d) zní:
„d) seznam sdružení, společností a zahraničních
společností (§ 11 odst. 2 zákona),“.
27. V čl. 43 odst. 6 se slova „(čl. 46 odst. 6 a čl. 51 odst. 5)“
nahrazují slovy „(čl. 46 odst. 6, čl. 47 odst. 2, čl. 49
odst. 3 a čl. 51 odst. 5)“.
28. V čl. 47 se dosavadní text označuje jako odstavec 1
a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) jsou údaji
neveřejnými (čl. 43 odst. 6).“.
29. V čl. 49 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) jsou údaji
neveřejnými (čl. 43 odst. 6).“.
30. V čl. 58 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu se dělí
do rozpočtových kapitol. Představenstvo může usnesením, uveřejněným v oznamovací části Věstníku, stanovit
podrobnější zásady pro sestavování rozpočtu, včetně podrobnějšího členění jednotlivých rozpočtových kapitol.
(3) Návrh rozpočtu vypracovává tajemník a předkládá jej k vyjádření předsedovi kontrolní rady, a pokud
jde o plánované výdaje kárné komise, odvolací kárné
komise a zkušební komise, též předsedům těchto orgánů.
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(4) Předseda předkládá návrh rozpočtu, spolu
s vyjádřeními podle odstavce 3, ke schválení představenstvu, a to zpravidla tak, aby představenstvo návrh
rozpočtu projednalo na poslední schůzi v roce předcházejícím rozpočtovému roku.“.
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33. V čl. 66 se slova „nebo kárné komise“ nahrazují slovy
„ , kárné komise nebo odvolací kárné komise“.
34. V čl. 71 se za slova „předsedy kárné komise“ vkládají
slova „anebo předsedy odvolací kárné komise“.

31. V čl. 59 odst. 3 se slovo „včetně“ nahrazuje slovy
„ ; může rovněž požádat kontrolní radu o přezkoumání“.

Čl. II
Účinnost
Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho
vyhlášení ve Věstníku.

32. V čl. 65 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova
„ ; předseda je dá bez odkladu na vědomí předsedovi
kontrolní rady“.

JUDr. Martin Vychopeň v. r.
předseda
České advokátní komory

6
USNESENÍ SNĚMU
ze dne 16. října 2009,
kterým se mění usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku,
o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění pozdějších stavovských předpisů
Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43
písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), takto:
Čl. I
Změna usnesení o sociálním fondu České advokátní
komory
Usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu
č. 3/2002 Věstníku a usnesení sněmu č. 7/2005 Věstníku,
se mění takto:
1. V čl. 5 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b)
až f ).
2. V čl. 6 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena
a) až c).
3. V čl. 6 písm. b) se za slova „k ﬁnancování“ vkládají slova
„kulturně-společenských a“.
4. V čl. 7 odst. 1 písm. f ) se za slova „příspěvku na“ vkládají slova „kulturně-společenské a“.
5. Čl. 9 včetně nadpisu zní:
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„Čl. 9
Sociální příspěvek
(1) Jednorázový sociální příspěvek lze poskytnout
až do výše trojnásobku základní sazby minimální měsíční mzdy stanovené právním předpisem
a) advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi,
který se nezaviněně ocitl ve ﬁnanční tísni,
b) tomu, kdo nesl náklady pohřbu zemřelého advokáta nebo advokátního koncipienta.
(2) Pozůstalému po advokátovi nebo advokátním
koncipientovi lze poskytnout další jednorázový příspěvek až do výše stanovené v odstavci 1, pokud je to nezbytné k překonání nebo zmírnění jeho ﬁnanční tísně
vyvolané úmrtím advokáta nebo advokátního koncipienta.
(3) Pozůstalým po advokátovi nebo advokátním
koncipientovi podle odstavce 2 se rozumí manžel
(manželka), osoba žijící s advokátem nebo advokátním
koncipientem v registrovaném partnerství, druh (družka), a děti, které byly na advokáta nebo advokátního
koncipienta odkázány výživou.“.
6. V čl. 10 odst. 1 se slova „výše příspěvku činí 150,- Kč“
zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova „se
příspěvek poskytuje ve výši paušální částky, kterou
stanoví právní předpis jako náhradu výdajů advokáta
na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné1).
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„1) § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní
tarif ), ve znění pozdějších předpisů.“.
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9. V nadpisu čl. 13 se za slova „Příspěvek na“ vkládají slova „kulturně-společenské a“.
10. V čl. 13 se za slova „kteří jsou organizátory“ vkládají
slova „kulturně-společenské nebo“.

7. V § 10 odst. 2 se slova „ve výši 75,– Kč“ nahrazují slovy
„na skutečné účelně vynaložené a prokázané náklady,
maximálně však do výše stanovené v odstavci 1“.

11. V čl. 17 odst. 2 se slova „podle čl. 6 písm. d)“ nahrazují
slovy „podle čl. 6 písm. c)“.

8. V čl. 11 odstavec 3 zní:

12. Čl. 20 zní:

„(3) Příspěvek je jednorázový a poskytuje se do výše
250 Kč za každý klientský spis uzavřený a předaný
způsobem uvedeným v odstavci 2; při rozhodování
o přiznání příspěvku a jeho výši se přihlédne zejména
k tomu, zda a jak nástupce splnil své povinnosti související s uzavřením a předáním spisu. Celková výše vyplaceného příspěvku určenému nástupci v jednotlivém
případě podle odstavců 1 a 2 však nesmí přesáhnout
50 000 Kč; to platí i v případě, kdy bylo Komorou určeno více nástupců. Pokud počet klientských spisů převzatých nástupcem je vyšší než 400, může být celková
výše příspěvku zvýšena až na dvojnásobek. Příspěvek
může být přiznán a proplacen až poté, co nástupce
předloží Komoře písemně zprávu o uzavření všech příslušných klientských spisů a jejich předání podle odstavce 2.“.

„Čl. 20
(1) V jednom kalendářním roce lze prostředků fondu použít k účelům uvedeným
a) v čl. 6 písm. b) nejvýše do částky 2 000 000 Kč,
b) v čl. 12 nejvýše do částky 6 000 Kč na jednoho
zaměstnance nebo bývalého zaměstnance Komory a
c) v čl. 16 nejvýše do částky 500 000 Kč.
(2) Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné,
může představenstvo, po předchozím vyjádření kontrolní rady, zvýšit na příslušný kalendářní rok částky
uvedené v odstavci 1, maximálně však o 50 %.“.
Čl. II
Účinnost
Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

JUDr. Martin Vychopeň v. r.
předseda
České advokátní komory
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7
USNESENÍ SNĚMU
ze dne 16. října 2009,
kterým se mění 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
Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43
písm. e) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), takto:
Čl. I
Změna usnesení, kterým se schvaluje výše náhrad
za ztrátu času stráveného výkonem funkcí
v orgánech České advokátní komory a upravuje
poskytování náhrady hotových výdajů
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, se mění takto:
1. V čl. 1 se slova „zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky“ nahrazují slovy slova „zkušební
komise pro advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti
a uznávací zkoušky (dále jen „zkušební komise“)“.
2. V čl. 2 písmeno d) zní:
„d) členství v odvolací kárné komisi, včetně výkonu
funkce člena kárného senátu,“.
3. V čl. 2 písm. e) se slova „pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky“ zrušují.
4. V čl. 3 odstavec 1 zní:

„(3) Náhrada za ztrátu času podle odstavce 1 může
u oprávněné osoby činit nejvýše 30 000 Kč v kalendářním roce.“.
6. V čl. 4 se v uvozovací větě za slova „advokátních zkouškách“ vkládají slova „ , zkouškách způsobilosti“.
7. V čl. 4 písm. a) a b) se částka „500,– Kč“ nahrazuje
částkou „600 Kč“.
8. V čl. 4 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d),
která znějí:
„c) 500 Kč za každou zkoušenou osobu, jde-li o písemnou část zkoušky způsobilosti,
d) 500 Kč za každou zkoušenou osobu, jde-li o ústní část zkoušky způsobilosti,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).
9. V čl. 4 písmeno e) se částka „300,– Kč“ nahrazuje částkou „400 Kč“.
10. V čl. 10 odst. 1 písm. a) se slova „písm. b) až na 500,–
Kč za jednu hodinu výkonu funkce“ nahrazují slovy „až
na 700 Kč za každou další hodinu přesahující deset hodin výkonu funkce v kalendářním měsíci; ustanovení
čl. 3 odst. 3 tím není dotčeno,“.

„(1) Není-li v čl. 4 a 5 stanoveno jinak, činí náhrada
za ztrátu času 500 Kč za jednu hodinu výkonu funkce.“.
5. V čl. 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

Čl. II
Účinnost
Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

JUDr. Martin Vychopeň v. r.
předseda
České advokátní komory
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ČÁST OZNAMOVACÍ
Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů
usnesení sněmu České advokátní komory č. 5, 6 a 7/2009 Věstníku,
vyhlášených v této částce Věstníku
Překlad usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/2009 Věstníku, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999
Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění pozdějších stavovských předpisů, překlad usnesení sněmu č. 6/2009 Věstníku, kterým se mění usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České
advokátní komory, ve znění pozdějších stavovských předpisů a překlad usnesení sněmu č. 7/2009 Věstníku, kterým se
mění 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, do jazyka anglického, francouzského a německého, je uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách České advokátní komory a je dostupný
na elektronické adrese www.cak.cz.
Notice about the publication of foreign language translations of the Resolution
of the Assembly of the Czech Bar Association No. 5, 6 and 7/2009 of the Ofﬁcial Journal,
promulgated in this issue of the Journal
The translation of the Resolution of the Assembly of the Czech Bar Association No. 5/2009 of the Official Journal
amending the Resolution of the Assembly of the Czech Bar Association No. 3/1999 of the Journal, approving the Rules
of Internal Governance of the Czech Bar Association, as amended, the translation of the Resolution of the Assembly of
the Czech Bar Association No. 6/2009 of the Journal amending the Resolution of the Assembly No. 5/1999 of the Journal, on the Social Fund of the Czech Bar Association, as amended and the translation of the Resolution of the Assembly
No. 7/2009 of the Journal amending the Resolution of the Assembly No. 7/1999 of the Journal, approving the level of
reimbursements for lost time spent exercising the office in the bodies of the Czech Bar Association and regulating the
provision of reimbursement for out-of-pocket expenses, into the English, French and German languages, is available on
the website of the Czech Bar Association under www.cak.cz.
Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères
des résolutions de l’Assemblée de l’Ordre des avocats tchèque N° 5, 6 et 7/2009
du Journal ofﬁciel publiées dans cette partie du Journal ofﬁciel
La traduction de la résolution de l’Assemblée de l’Ordre des avocats tchèque N° 5/2009 du Journal officiel qui modifie
la résolution de l’Assemblée No 3/1999 du Journal officiel, portant l’approbation du règlement intérieur de l’Ordre des
avocats tchèque, dans la teneur en vigueur, la traduction de la résolution de l’Assemblée No 6/2009 du Journal officiel
qui modifie la résolution de l’Assemblée No 5/1999 du Journal officiel sur le fonds social de l’Ordre des avocats tchèque,
dans la teneur en vigueur, et la traduction de la résolution de l’Assemblée de l’Ordre des avocats tchèque No 7/2009 du
Journal officiel qui modifie la résolution de l’Assemblée No 7/1999 du Journal officiel, approuvant le montant des remboursements pour le temps consacré à l’exercice des fonctions aux organes de l’Ordre des avocats tchèque et fixant les
modalités du remboursement des frais déboursés, en langue anglaise, française et allemande est publiée sous la forme
électronique sur les pages web de l’Ordre des avocats tchèque et elle est accessible à l’adresse électronique www.cak.cz.
Mitteilung über die Veröffentlichung von fremdsprachlichen Übersetzungen des,
in diesem Teil des Amtsblatts der Tschechischen Rechtsanwaltskammer bekannt gegebenen,
Beschlüßen der Vollversammlung der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 5, 6 und 7/2009
des Amtsblatts der Tschechischen Rechtsanwaltskammer
Die Übersetzung des Beschlußes der Vollversammlung der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 5/2009 des
Amtsblatts der Tschechischen Rechtsanwaltskammer, mit dem der Beschluss der Vollversammlung der Tschechischen
Rechtsanwaltskammer Nr. 3/1999 des Amtsblatts, durch den die Organisationsordnung der Tschechischen Rechtsanwaltskammer verabschiedet wird, in der Fassung von späteren Berufsvorschriften, geändert wird, die Übersetzung des Beschlußes der Vollversammlung der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 6/2009 des Amtsbl., mit dem der Beschluss der
Vollversammlung Nr. 5/1999 des Amtsbl., über den Sozialfond der Tschechischen Rechtsanwaltskammer, in der Fassung
von späteren Berufsvorschriften, geändert wird und die Übersetzung des Beschlußes der Vollversammlung Nr. 7/2009 des
Amtsbl., mit dem der Beschluss der Vollversammlung der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 7/1999 des Amtsbl.,
durch den die Höhe der Vergütungen für den Zeitverlust durch Funktionsausübung in den Organen der Tschechischen
Rechtsanwaltskammer verabschiedet und die Rückerstattung von Barauslagen geregelt werden, geändert wird, in die
englische, französische und deutsche Sprache, wird in elektronischer Fassung auf den Internetseiten der Tschechischen
Rechtsanwaltskammer veröffentlicht, und ist unter der Internetadresse www.cak.cz abrufbar.
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OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ORGÁNŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
NA 5. SNĚMU, KONANÉM DNE 16. ŘÍJNA 2009
PŘEDSTAVENSTVO
ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
Členové:
Vychopeň Martin, JUDr., 43 let, Benešov
Brož Jan, JUDr., 62 let, Praha
Poledník Petr, JUDr., 57 let, Brno
Smejkal František, JUDr., 57 let, České Budějovice
Mokrý Antonín, JUDr., 52 let, Praha
Papež Vladimír, JUDr., 59 let, České Budějovice
Vidovičová Lenka, JUDr., 46 let, Olomouc
Uhlíř David, JUDr., 55 let, Praha
Miketa Radim, JUDr., 42 let, Ostrava
Žižlavský Michal, JUDr., 48 let, Praha
Pejchal Aleš, JUDr., 57 let, Praha
Náhradníci:
Glatzová Vladimíra, JUDr., 47 let, Praha
Račok Michal, JUDr., 56 let, Praha
Mrázek Petr, JUDr., 45 let, Praha
Fiala Karel, JUDr., 51 let, Praha
Všetečka Jiří, JUDr., 46 let, Hradec Králové

KONTROLNÍ RADA
ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
Balcar Petr, JUDr., 59 let, Praha
Bělina Tomáš, JUDr., 31 let, Praha
Dočekalová Hana, Mgr., 62 let, Pardubice
Doubek Josef, JUDr., 55 let, Pelhřimov
Filip Oldřich, JUDr., 50 let, Česká Lípa
Fürst Antonín, JUDr., 60 let, Praha
Grubner Martin, JUDr., 42 let, Praha
Holec Pavel, JUDr., 49 let, Praha
Holec Petr, JUDr., 52 let, Praha
Holomek Milan, JUDr., 51 let, Zlín
Holub Josef, JUDr., 62 let, Kladno
Hrádela Karol, JUDr., 50 let, Praha
Hrudka František, JUDr., 63 let, Praha
Chomča Fedor, JUDr., 55 let, Jablonec nad Nisou
Kaiser Tomáš, JUDr., 53 let, Praha
Koláček David, Mgr., LL.M., 39 let, Praha
Korbel Alan, JUDr., 53 let, Praha
Kratochvílová Naděžda, JUDr., 48 let, Brno
Krčmová Věra, JUDr., 55 let, Třebíč
Kubánek Martin, JUDr., 47 let, Praha
Liška Jaroslav, JUDr., 62 let, Klatovy
Marešová Marcela, JUDr., 61 let, Praha
Matějka Jan, JUDr., 62 let, Praha
Miketa Jiří, JUDr., 47 let, Ostrava
Mikš Jan, JUDr., 59 let, Praha
Monsport Josef, JUDr., 51 let, Praha
Mrázek Jan, JUDr., 57 let, Blatná
Nahodil Tomáš, JUDr., 30 let, Praha
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Nemanský Jan, JUDr., 31 let, Praha
Němec Jiří, Dr. Iur., LL.M., 40 let, Praha
Němec Robert, Mgr., LL.M., 37 let, Praha
Nespala Marek, JUDr., 38 let, Praha
Nipl Petr, JUDr., 57 let, Praha
Novotný František, JUDr., 64 let, Praha
Orlet Erik, JUDr., 45 let, Olomouc
Pánik Lubomír, JUDr., 60 let, Ústí nad Labem
Poledne Petr, JUDr., Ph.D., 37 let, Praha
Prokopec Tomáš, JUDr., 59 let, Praha
Przyhoda Patrik, Mgr., Ing., 32 let, Praha
Řemínek Stanislav, JUDr., 58 let, Benešov
Sabová Jana, JUDr., 59 let, Litomyšl
Semrádová Zvolánková, Světlana, JUDr., 47 let, Praha
Schejbalová Irena, JUDr., 46 let, Brno
Smejkal Petr, Mgr., 34 let, České Budějovice
Suk Jan, JUDr., 56 let, Praha
Svejkovský Jaroslav, JUDr., 47 let, Plzeň
Šebek Martin, JUDr., 49 let, Praha
Taraba Jan, JUDr., 50 let, Písek
Ubr Pavel, Mgr., 30 let, Praha
Vitejčková Eva, JUDr., 44 let, Brandýs nad Labem/
Stará Boleslav
Vostárek Ladislav, JUDr., 63 let, Praha
Vovsík Jaroslav, JUDr., 62 let, Plzeň
Zejda Daniel, Mgr., Ing., 34 let, Praha
Židek Norbert, JUDr., 47 let, Praha

KÁRNÁ KOMISE
ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
Attl Karel, JUDr., 58 let, České Budějovice
Bajerová Jarmila, JUDr., 55 let, Ostrava
Bartlová Jitka, JUDr., 67 let, Praha
Bělina Martin, Mgr., 33 let, Praha
Bendová Šárka, JUDr., 48 let, Karviná-Fryštát
Beránek Jaromír, JUDr., 60 let, Praha
Brož Jaroslav, JUDr., 59 let, Brno
Burian Martin, JUDr., 41 let, Brno
Buršík Vladimír, Mgr., 61 let, Rumburk
Cembis Petr, JUDr., 42 let, Brno
Císař Vladimír, JUDr., 56 let, České Budějovice
Čáp Petr, JUDr., 47 let, Dobříš
Čupr Pavel, JUDr., Ph.D., 42 let, Brno
Dobývalová Renáta, JUDr., 56 let, Náchod
Dubecká Dagmar, JUDr., Ph.D., 43 let, Praha
Fryšák Pavel, Mgr., 32 let, Přerov
Grossová Marie Emilie, JUDr., Ph.D., 60 let, Prostějov
Grumlová Jarmila, Mgr., 34 let, Kolín
Grus Zdeněk, JUDr., 32 let, Ústí nad Labem
Hanke Radim, Mgr., Bc., 35 let, Lysá nad Labem
Hansalanderová Jana, Mgr., 40 let, Rakovník
Herblich Tomáš, Mgr., 36 let, Praha
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Holub Štěpán, Mgr., 31 let, Praha
Honsa František, JUDr., Ph.D., 41 let, Praha
Honus Igor, JUDr., 48 let, Ostrava
Horáková Ivana, JUDr., 48 let, Prostějov
Hrachy Petra, Mgr., 43 let, Brno
Hrbatová Martina, JUDr., 46 let, Prostějov
Hruška Karel, JUDr., 68 let, Praha
Hrůza Petr, JUDr., 57 let, Tachov
Chum Václav, JUDr., 34 let, Praha
Jahelka Ivo, JUDr., 55 let, Jindřichův Hradec
Janda Ivo, JUDr., Ph.D., 38 let, Praha
Janeček Martin, Mgr., 38 let, Praha
Kačerová Milada, JUDr., 47 let, Kladno
Kalina Václav, JUDr., 64 let, Písek
Konstantinovová Karin, Mgr., 35 let, Praha
Korecký Václav, JUDr., 63 let, Plzeň
Kotáb Petr, JUDr., 46 let, Praha
Kotek Petr, JUDr., 63 let, Praha
Kozelka Vladimír, JUDr., 57 let, Praha
Krátký Jan, Mgr., 42 let, Mladá Boleslav
Kraus Přemysl, JUDr., 42 let, Praha
Krofta David, Mgr., 34 let, Praha
Kříž Marek, JUDr., Ph.D., 40 let, Karviná
Lang Richard, Mgr., 34 let, Brno
Macků Miloš, JUDr., 58 let, Blansko
Meduna Petr, JUDr., 44 let, Praha
Mikeš Petr, Mgr., 31 let, Hradec Králové
Navrátil Dušan, JUDr., 44 let, Olomouc
Navrátilová Kateřina, JUDr., 37 let, Brno
Nejedlíková Gabriela, Mgr., 41 let, Ostrava
Novák Zdeněk, JUDr., 57 let, Domažlice
Novotný Ladislav, JUDr., 46 let, Tábor
Nuckollsová Jaroslava, JUDr., 56 let, Ústí nad Orlicí
Outlá Anna, JUDr., 57 let, Plzeň
Pavlů Ivo, JUDr., 59 let, Prostějov
Pokorná Magda, Mgr., 32 let, Praha
Poláčková Eva, JUDr., 58 let, Brno
Polanský Jiří, JUDr., 59 let, Praha
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Prošek Ladislav, Mgr., 36 let, Praha
Romanová Anna, JUDr., 50 let, Hradec Králové
Rychtalíková Sylva, JUDr., 49 let, Praha
Sagál Ivan, JUDr., 36 let, Praha
Skácel Josef, JUDr., 44 let, Praha
Skalický Vladimír, JUDr., 54 let, Příbram
Skoupý Jaroslav, JUDr., 56 let, Rakovník
Skřipský Jan, JUDr., Ph.D., 38 let, Ostrava
Syka Jan, JUDr. 62 let, Praha
Syrůčková Ivana, JUDr., 47 let, Praha
Šimáček Radomír, JUDr., 43 let, Klatovy
Šindlerová Kateřina, Mgr., 28 let, Praha
Štancl Jiří, JUDr., 57 let, Klatovy
Štětina Milan, JUDr., 44 let, Česká Lípa
Tajbr Jaroslav, Mgr., 36 let, Praha
Třeštík Richard, JUDr., 49 let, Ústí nad Labem
Uličný Daniel, Mgr., 33 let, Praha
Urbiš Vilém, JUDr., 55 let, Bruntál
Vágner Jiří, Mgr., 50 let, Praha
Vélazquez Luis, Mgr., 39 let, Praha
Volná Renata, JUDr., 57 let, Brno
Zahnáš Michal, Mgr., 40 let, Olomouc
Zeman Václav, JUDr., 45let, Plzeň
ODVOLACÍ KÁRNÁ KOMISE
ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
Camrda Jan, JUDr., 59 let, Benešov
Demut Jiří, JUDr., 58 let, Praha
Hartmann Jiří, JUDr., 44 let, Hradec Králové
Ježek Vladimír, JUDr., 60 let, Ostrava
Krejčí Zora, JUDr., 68 let, Olomouc
Machourek Jiří, JUDr., 65 let, Brno
Matějíček Jan, JUDr., 60 let, Kolín
Sedlatý Bohuslav, JUDr., 59 let, Nymburk
Sokol Tomáš, JUDr., 58 let, Praha
Vachoušek Richard, Mgr., 42 let, Benešov
Vavroch František, JUDr., 57 let, České Budějovice
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JEDNACÍ ŘÁD SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
ze dne 29. října 2002,
ve znění usnesení 4. sněmu České advokátní komory ze dne 21. října 2005
a usnesení 5. sněmu České advokátní komory ze dne 16. října 2009
Sněm České advokátní komory schválil dne 29. října
2002 podle § 43 písm. h) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, 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 komory (dále jen „Komora“), který
a) jako předsedající řídí jednání sněmu do zvolení
předsednictva sněmu,
b) zjišťuje a oznamuje sněmu do zvolení mandátové
komise údaj o počtu na sněmu přítomných advokátů.

4)

Působnost, počet členů a způsob rozhodování volební
komise upravuje volební řád České advokátní komory.
Čl. 7
Mandátová komise
(1) Mandátová komise plní úkoly stanovené organizačním řádem, tj. dohlíží nad hlasováním na sněmu a rozhoduje, zda usnesení sněmu bylo přijato či nikoliv.
(2) Od svého zvolení mandátová komise zjišťuje a oznamuje sněmu údaj o počtu na sněmu přítomných advokátů.

Čl. 4
Orgány sněmu

(4) Mandátová komise je pětičlenná; o všech věcech,
které patří do její působnosti, rozhoduje většinou hlasů
všech svých členů.

(2) Komise (orgány) uvedené v odstavci 1 písm. b) až d)
a f ) zvolí zpravidla ze svých členů předsedu komise (jiného
orgánu).

3)

Čl. 6
Volební komise

Čl. 3
Zrušen

(1) Sněm zvolí z advokátů přítomných na sněmu veřejným hlasováním tyto orgány sněmu:
a) předsednictvo sněmu,1)
b) volební komise,2)
c) mandátová komise,3)
d) návrhová komise,4)
e) dva ověřovatele zápisu z jednání sněmu,
f ) další komise nebo orgány, na jejichž ustavení se
sněm usnesl.

2)

Předsednictvo sněmu je sedmičlenné; o všech věcech,
které patří do jeho působnosti, rozhoduje většinou hlasů
všech svých členů.

(3) Mandátová komise je povinna pořídit zprávu o počtu advokátů přítomných na sněmu při jednotlivých hlasováních 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; odmítne-li některý z členů mandátové komise zprávu podepsat, musí uvést i důvod, který jej k tomu
vedl. Zprávu uloží Komora po dobu padesáti let.

(2) Po svém zvolení převezme řízení jednání sněmu
předsednictvo sněmu, které funkcí předsedajícího pověřuje
vždy některého ze svých členů.

1)

Čl. 5
Předsednictvo sněmu

Čl. 8
Návrhová komise
(1) Návrhová komise plní úkoly stanovené organizačním řádem, tj. eviduje a předkládá návrhy na usnesení
sněmu předložené svolavatelem sněmu a advokáty, a tímto
jednacím řádem.
(2) Návrhová komise je pětičlenná; o všech věcech, které patří do její působnosti, rozhoduje většinou hlasů všech
svých členů.

Čl. 5 písm. a) organizačního řádu.
Čl. 5 písm. b) organizačního řádu.
Čl. 5 písm. c) organizačního řádu.
Čl. 5 písm. d) organizačního řádu.
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Čl. 9
Pořad jednání sněmu

Čl. 11
Rozprava

(1) Po zvolení orgánů sněmu schvaluje sněm pořad
svého jednání podle návrhu, který je uveden v pozvánce
na sněm.5)

(1) Advokáti se hlásí do rozpravy písemně u předsednictva sněmu nebo v průběhu jednání sněmu zdvižením
ruky. Písemné přihlášky mají přednost.

(2) Sněm se může na základě návrhu předsednictva
sněmu usnést bez rozpravy na změně pořadí projednávání
jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání, který
byl schválen sněmem.

(2) Při zahájení rozpravy oznámí předsedající přihlášené řečníky. Předsedající uděluje slovo řečníkům v pořadí, ve kterém se o ně písemně přihlásili, a poté udělí slovo ostatním přihlášeným. Navrhovateli udělí předsedající
slovo během rozpravy, kdykoliv o to požádá; to samé platí
v případě, že advokát chce vzít zpět jím přednesený návrh
na zamítnutí nebo pozměňovací návrh. Při udělování slova
upozorní předsedající dalšího řečníka na to, že jeho vystoupení bude následovat. Slova se smí ujmout jen ten, komu
je předsedající udělí.

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 „navrhovatel“); je-li navrhovatelů více, uvede
projednávanou záležitost ten z nich, kterého tím ostatní
navrhovatelé pověří.
(2) Nestanoví-li tento jednací řád jinak, zahájí předsedající po vystoupení navrhovatele rozpravu (čl. 11).
(3) K projednávané záležitosti lze podat návrh na zamítnutí návrhu nebo pozměňovací návrh. K pozměňovacím návrhům lze podávat další pozměňovací návrhy;
pozměňovací návrhy k dalším pozměňovacím návrhům
nejsou přípustné. Pozměňovací návrh musí být formulován
tak, aby bylo možné o něm hlasovat.

(3) Kdo není přítomen na jednání v okamžiku, kdy je
mu uděleno slovo, ztrácí pořadí a v rozpravě může vystoupit pouze na základě nové přihlášky podle odstavce 2.
(4) Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, předá
řízení jednání sněmu jinému 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 vystoupit dvakrát.

(4) Návrhy podle odstavce 3 se podávají v rozpravě;
usnáší-li se sněm o projednávané záležitosti podle tohoto jednacího řádu bez rozpravy, podávají se návrhy podle
odstavce 3 písemně návrhové komisi. Byly-li návrhy podle
odstavce 3 předneseny v rozpravě, musí je advokát předat
i v písemné formě návrhové komisi; pokud tak advokát neučiní, k návrhu přednesenému v rozpravě se nepřihlíží.

(7) Advokát má mluvit k projednávané věci; odchyluje-li se od ní nebo překročí-li stanovenou řečnickou dobu
(odstavec 5), předsedající jej na to upozorní a volá jej k věci.
Vybočuje-li advokát svým projevem z mezí slušnosti, předsedající jej na to upozorní a volá jej k pořádku. Nevedlo-li
dvojí upozornění k nápravě, odejme předsedající řečníkovi
slovo. O námitkách řečníka proti rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova se usnese sněm bez rozpravy.

(5) Návrhy podle odstavce 3, pokud byly schváleny, lze
revokovat. Návrh na revokaci může podat kterýkoliv advokát.

(8) Řečník nesmí být v rozpravě nikým přerušován,
s výjimkou oprávnění předsedajícího podle odstavce 7.

(6) Návrhy podle odstavce 3 lze vzít zpět do závěrečného hlasování o nich podle čl. 15, a to buď ústně nebo
písemným podáním předaným návrhové komisi.
(7) Navrhovatel může až do závěrečného hlasování
podle čl. 15 vzít svůj návrh zpět, a to buď ústně nebo písemným podáním předaným návrhové komisi. Vzal-li navrhovatel takto svůj návrh zpět, nehlasuje se ani o návrzích
podle odstavce 3 podaných k tomuto návrhu.

5)

Čl. 12
Faktická poznámka
(1) Advokát se může přihlásit zdvižením ruky k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy; za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající
se způsobu projednávání některého bodu. Faktickou poznámkou však nelze uplatňovat věcná stanoviska k projednávané záležitosti. Advokát, který se přihlásil k faktické
poznámce, dostane slovo přednostně, avšak bez přerušení
vystoupení toho řečníka, který právě mluví.

Čl. 4 odst. 1 organizačního řádu.
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(2) Přednesení faktické poznámky, jakož i případná odpověď na ni nesmí překročit 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, nejsou-li do rozpravy
přihlášeni další řečníci. Předsedající může sněmu navrhnout, aby se usnesl z časových důvodů na ukončení rozpravy
i v případě, že nejsou splněny podmínky uvedené v předchozí větě; o ukončení rozpravy se sněm usnáší bez rozpravy.
(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
představenstva. Pro ukončení opětovně zahájené rozpravy
se použije ustanovení odstavce 1 obdobně.
Čl. 14
Hlasování
(1) Sněm rozhoduje o každém návrhu, včetně návrhů
procedurálních, hlasováním, které řídí předsedající; předsedající je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování.
(2) Procedurální návrhy předkládá sněmu ke hlasování
předsedající a návrhy k jednotlivým bodům pořadu jednání
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 tajném.
(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 předsedající jeho
výsledky tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh
a proti návrhu a počet advokátů, kteří se hlasování zdrželi;
poté předsedající ohlásí, zda byl nebo nebyl návrh přijat.
(7) Je-li výsledek veřejného hlasování zcela zřejmý, není
třeba zjišťovat přesný počet většinových hlasů; to neplatí,
pokud se sněm k námitce navrhovatele bez rozpravy usnese, aby bylo při zjišťování a vyhlašování výsledku hlasování
postupováno podle odstavce 6.

VĚSTNÍK_ČAK_042009.indd 125

Částka 4/2009

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 pozměňovacímu návrhu,
d) návrh konečného usnesení sněmu ve znění schválených pozměňovacích návrhů.
(2) Vylučuje-li schválený návrh další návrh, o tomto
dalším návrhu se již nehlasuje.
(3) 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 ustanovení návrhu, se hlasuje společně.
(4) Dojde-li ke sporu, zda se jedná o případy uvedené
v odstavcích 2 a 3, rozhodne předsednictvo sněmu; o námitkách předkladatele návrhu proti rozhodnutí 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 hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování; 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 padesáti 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 předsednictva sněmu,
členové návrhové komise a ověřovatelé zvolení podle čl. 4
odst. 1 písm. e).
(3) Odmítne-li některá z osob uvedených v odstavci 2
zápis podepsat, musí uvést i důvod, který ji k tomu vedl.
Čl. 19
Zrušen
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Čl. 20
Uveřejnění

Čl. 21
Účinnost

Předseda Komory uveřejní tento jednací řád do jednoho měsíce od jeho schválení ve Věstníku.

Tento jednací řád nabývá účinnosti bezprostředně
po jeho schválení sněmem.

STÁLÝ VOLEBNÍ ŘÁD SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
Sněm České advokátní komory schválil dne 16. října
2009 podle § 43 písm. h) a § 49 odst. 2 zákona č. 85/1996
Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), tento
STÁLÝ VOLEBNÍ ŘÁD
ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
Čl. 1
Volené orgány
(1) Sněm volí přímou a tajnou volbou na dobu stanovenou zákonem
a) členy a náhradníky představenstva České advokátní
komory (dále jen „Komora“),
b) členy kontrolní rady,
c) členy kárné komise,
d) členy odvolací kárné komise
(dále jen „volené orgány Komory“).
(2) Sněm rovněž odvolává členy a náhradníky volených
orgánů Komory.
Čl. 2
Oprávnění volit
Volit může každý advokát a usazený evropský advokát
(dále jen „oprávněný advokát“), který je při volbě přítomen
na sněmu a převzal hlasovací lístky.
Čl. 3
Kandidatura
(1) Kandidovat může každý advokát, který nemá pozastaven výkon advokacie. Advokát může kandidovat
a) na návrh představenstva,
b) na návrh kteréhokoliv dalšího orgánu Komory
c) osobně nebo na návrh jiného oprávněného advokáta nebo skupiny oprávněných advokátů.
Kandidát může kandidovat nebo být navržen za kandidáta pouze do jednoho voleného orgánu Komory.
(2) Návrh kandidatury musí obsahovat
a) jméno a příjmení kandidáta, sídlo a registrační číslo, pod kterým je veden v seznamu advokátů (dále
jen „registrační číslo“),
b) označení, do kterého orgánu Komory advokát kandiduje nebo je za kandidáta navrhován,
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c) jméno a příjmení, sídlo a registrační číslo advokáta
nebo advokátů, kteří návrh kandidatury podávají
nebo kteří návrh kandidatury osobně kandidujícího
advokáta podporují, anebo označení orgánu Komory, který návrh činí.
(3) V případě, že advokát nekandiduje osobně, musí
návrh kandidatury obsahovat rovněž prohlášení kandidáta,
že byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení
souhlasí s výkonem funkce v příslušném voleném orgánu
Komory.
(4) Osobní kandidatura advokáta nebo prohlášení kandidáta podle odstavce 3, pokud jsou zasílány v listinné podobě, musí být opatřeny jeho úředně ověřeným podpisem;
pokud jsou kandidatura nebo prohlášení zasílány v elektronické podobě, lze tak učinit výlučně prostřednictvím
elektronické podatelny Komory.
Čl. 4
Lhůta pro navržení kandidátů
Návrh kandidatury podle čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) musí
být doručen do sídla Komory v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronické podatelny Komory ve lhůtě uveřejněné představenstvem na webových stránkách Komory
a ve Věstníku České advokátní komory (dále jen „Věstník“). Tato lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce ode dne
jejího uveřejnění na webových stránkách Komory, avšak
neskočí dříve než 100 dní ode dne, kdy byl svolán sněm
způsobem uvedeným v § 42 odst. 6 zákona. K později doručeným návrhům se nepřihlíží.
Čl. 5
Sestavení a schválení kandidátní listiny
do orgánů Komory
(1) Pro volby do volených orgánů Komory sestavuje
představenstvo kandidátní listinu
a) členů a náhradníků představenstva,
b) členů kontrolní rady,
c) členů kárné komise,
d) členů odvolací kárné komise.
(2) O každém kandidátovi, který byl navržen nebo
který kandiduje osobně, hlasuje představenstvo samostatně.
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(3) Na kandidátní listinu je představenstvo povinno zařadit každého advokáta, jehož kandidaturu podpoří nebo
kterého navrhne alespoň dalších padesát oprávněných advokátů. Splnění této podmínky se prokazuje předložením
podpisové listiny, která musí obsahovat jméno, příjmení,
sídlo a registrační číslo oprávněných advokátů, kteří kandidáta navrhují nebo podporují a jejich podpisy. Podpisová
listina nebo její úředně ověřená kopie, popřípadě její autorizovaná konverze, pokud je kandidatura zasílána v elektronické podobě, musí být přiložena ke kandidatuře advokáta podle čl. 3 odst. 4.
(4) Kandidátní listiny musí být sestaveny tak, aby obsahovaly minimálně takový počet kandidátů, kolik činí počet
členů a popřípadě náhradníků příslušného voleného orgánu Komory.
(5) Kandidáti se na kandidátní listině uvedou v abecedním pořadí podle svého příjmení a popřípadě jména v případě shodného příjmení. Na kandidátní listině se uvede
příjmení a jméno kandidáta, jeho akademický, popřípadě
jiný titul, datum narození, obec, ve které má advokát své
sídlo a registrační číslo.
Čl. 6
Uveřejnění kandidátní listiny
Představenstvo uveřejní kandidátní listiny nejpozději
šedesát dní přede dnem konání sněmu na webových stránkách Komory a ve Věstníku.
Čl. 7
Volební komise
(1) Volbu orgánů Komory řídí při jednání sněmu volební komise zvolená sněmem veřejným hlasováním z přítomných advokátů.
(2) Volební komise má sedm členů; k přijetí jakéhokoliv jejího rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň pěti jejích
členů.
(3) Volební komise zvolí ze svých členů předsedu volební komise, který řídí její zasedání.
Čl. 8
Hlasovací lístky pro volbu orgánů Komory
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podle svého příjmení a popřípadě jména v případě shodného příjmení.
(3) Hlasovací lístky do jednotlivých volených orgánů
Komory podle odstavce 1 jsou barevně odlišeny. V záhlaví
každého hlasovacího lístku musí být uveden název příslušného voleného orgánu Komory a počet jeho členů, popřípadě náhradníků.
Čl. 9
Hlasování
(1) Hlasování proběhne v době, kterou určí předsednictvo sněmu. Hlasování může být zahájeno nejdříve po dvou
hodinách od zahájení sněmu a doba určená pro hlasování
nesmí být kratší než tři hodiny. Oprávnění advokáti hlasují
v pořadí, v jakém se dostavili do prostor určených k hlasování; každý oprávněný advokát hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné (§ 42 odst. 2 zákona).
(2) Před hlasováním je oprávněný advokát povinen
prokázat volební komisi svoji totožnost; poté obdrží od volební komise hlasovací obálku opatřenou razítkem České
advokátní komory.
(3) Hlasování je tajné; v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků nesmí být nikdo zároveň s oprávněným
advokátem přítomen, a to ani člen volební komise. Oprávněný advokát, který nemůže sám upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst anebo psát,
si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného oprávněného advokáta, nikoli však
člena volební komise, aby za něho hlasovací lístky upravil
a vložil do hlasovací obálky.
(4) Hlasovací lístky lze upravit pouze tak, že v rámečku
před jménem oprávněný advokát označí křížkem kandidáta (kandidáty), pro kterého hlasuje; oprávněný advokát
však může takto označit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů, popřípadě náhradníků, má příslušný volený orgán
Komory. K jiným úpravám hlasovacích lístků se nepřihlíží.
(5) Oprávněný advokát hlasuje tak, že po provedení
úprav vloží hlasovací lístky do hlasovací obálky a hlasovací obálku vloží před členy volební komise do hlasovací
schránky.
Čl. 10
Neplatnost hlasovacích lístků
a neplatnost hlasování advokáta

(1) Každý oprávněný advokát obdrží při prezentaci
na sněmu hlasovací lístky pro volbu
a) členů a náhradníků představenstva,
b) členů kontrolní rady,
c) členů kárné komise,
d) členů odvolací kárné komise.

(1) Neplatný je hlasovací lístek přetržený, jakož i hlasovací lístek, který nebyl vložen do hlasovací obálky podle
čl. 9 odst. 5.

(2) Všichni kandidáti pro volbu do příslušného orgánu Komory jsou uvedeni na jednom hlasovacím lístku;
na hlasovacím lístku je u každého kandidáta uvedeno jeho
příjmení a jméno, akademický, popřípadě jiný titul, datum
narození, obec, ve které má kandidát své sídlo a registrační
číslo. Kandidáti jsou na hlasovacím lístku uvedeni v pořadí

(2) Hlasování je neplatné, je-li na hlasovacím lístku
označeno
a) pro volbu členů a náhradníků představenstva více
než 16 kandidátů,
b) pro volbu členů kontrolní rady více než 54 kandidátů,
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c) pro volbu členů kárné komise více než 83 kandidátů,
d) pro volbu odvolací kárné komise více než 11 kandidátů.
Čl. 11
Ukončení hlasování a sečtení hlasů
(1) Po uplynutí doby určené k hlasování předseda volební komise hlasování ukončí. Poté volební komise otevře
hlasovací schránky a sečte hlasy.
(2) Při sčítání hlasů se nepřihlíží k neplatnému hlasovacímu lístku nebo neplatnému hlasování.
Čl. 12
Zásady pro určení výsledku volby
(1) Členy představenstva je zvoleno 11 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů. Náhradníky představenstva je zvoleno prvních pět advokátů,
kteří obdrží nejvyšší počet hlasů v pořadí za zvolenými členy představenstva.
(2) Do kontrolní rady je zvoleno 54 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
(3) Do kárné komise je zvoleno 83 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
(4) Do odvolací kárné komise je zvoleno 11 advokátů
z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
(5) Pokud kandidátní listina obsahuje pouze stanovený
počet členů, popřípadě náhradníků volených orgánů komory, jsou zvoleni ti advokáti, kteří obdrží nadpoloviční
většinu odevzdaných hlasů.
(6) Pokud dva nebo více kandidátů získá stejný počet
hlasů, určí se jejich pořadí losem. Losování provede volební komise; mimo členů volební komise mu mohou být
přítomni pouze kandidáti, jichž se losování týká.
Čl. 13
Vyhlášení výsledků volby a protokol o volbě
(1) Výsledky voleb vyhlásí na sněmu předseda volební
komise bezprostředně po sečtení hlasů; předseda Komory
uveřejní takto vyhlášené výsledky volby ve Věstníku.
(2) O průběhu a výsledku volby pořídí volební komise
protokol o volbě, který musí být podepsán všemi jejími členy; odmítne-li některý z členů komise protokol o volbě podepsat, musí uvést i důvod, který ho k tomu vedl. Protokol
o volbě spolu s hlasovacími lístky uloží Komora po dobu
padesáti let.
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Čl. 14
Doplňovací volba
(1) V případě, že při volbě nebyl zvolen stanovený počet členů nebo náhradníků voleného orgánu Komory, koná
se doplňovací volba. Při doplňovací volbě se volí tolik členů
příslušného orgánu, o kolik méně, oproti počtu členů, popř.
náhradníků, tohoto orgánu uvedenému v čl. 10 odst. 2, jich
bylo zvoleno v řádné volbě.
(2) Kandidátní listinu pro doplňovací volby schvaluje
volební komise na základě návrhů podaných jí na sněmu
oprávněnými advokáty.
(3) Pro doplňovací volbu se použijí přiměřeně ustanovení tohoto volebního řádu s tím, že informace o kandidátovi sdělí sněmu předseda nebo jiný člen volební komise.
Čl. 15
Odvolání člena nebo náhradníka orgánu Komory
(1) Návrh na odvolání člena nebo náhradníka představenstva, člena kontrolní rady, kárné komise anebo odvolací
kárné komise je oprávněno podat společně nejméně padesát oprávněných advokátů přítomných na sněmu; návrh se
podává písemně volební komisi. Takový návrh však není
možné podat na sněmu, na němž byl člen nebo náhradník
těchto volených orgánů Komory zvolen.
(2) O návrhu na odvolání se hlasuje hlasovacími lístky, na nichž advokát vyznačí, zda s návrhem souhlasí nebo
nesouhlasí.
(3) Návrh na odvolání byl schválen, pokud získal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů.
Čl. 16
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Prozatímní volební řád sněmu České advokátní komory schválený 3. sněmem České advokátní komory dne 29. října 2002 platném znění.
Čl. 17
Uveřejnění
Předseda Komory uveřejní tento volební řád v nebližší
částce Věstníku vydané po jeho schválení.
Čl. 18
Účinnost
Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2009.
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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
ze dne 15. října 2009,
kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory
ze dne 10. ledna 2006 o poradních orgánech České advokátní komory, ve znění usnesení
představenstva České advokátní komory ze dne 25. června 2009
Představenstvo České advokátní komory se usneslo
podle § 41 odst. 2 a § 44 odst. 4 písm. k) zákona č. 85/1996
Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Čl. I
Změna usnesení o poradních orgánech
České advokátní komory
Usnesení představenstva České advokátní komory ze
dne 10. ledna 2006 o poradních orgánech České advokátní
komory, ve znění usnesení představenstva České advokátní
komory ze dne 25. června 2009, se mění takto:
1. V čl. 1 se na konci textu písm. a) doplňuje bod 6, který zní:
„6. výbor pro srovnávací přezkum právnického vzdělání.“.
2. V čl. 3 odst. 3 poznámka pod čarou č. 2 zní „2) Čl. 63
a násl. organizačního řádu“.
3. Za čl. 6 se vkládá nový čl. 6a, který včetně poznámky
pod čarou č. 3 zní:
„Čl. 6a
Výbor pro srovnávací přezkum právnického vzdělání
(1) Výbor pro srovnávací přezkum právnického
vzdělání (dále jen „výbor pro srovnávací přezkum“)
je patnáctičlenný, členy výboru s jejich předchozím
souhlasem jmenuje představenstvo, které je též může
z jejich členství ve výboru odvolat. Členem výboru pro
srovnávací přezkum se může stát pouze osoba splňující požadavky vzdělání v oboru právo podle § 5 odst. 1
písm. b) zákona. Představenstvo jmenuje členy výboru
pro srovnávací přezkum tak, aby v něm byli zastoupeni
odborníci působící v odvětví práva
a) občanského hmotného i procesního, včetně práva obchodního, rodinného a pracovního,
b) trestního hmotného a procesního,
c) správního, včetně správního soudnictví a ústavního práva,
d) Evropské unie.
(2) Předsedu výboru a popř. jeho místopředsedu
(místopředsedy) jmenuje z jeho členů představenstvo.
Výbor pro srovnávací přezkum a jeho členové jsou při
výkonu působnosti výboru nezávislí.
(3) Výbor pro srovnávací přezkum na základě pověření předsedou Komory v rámci výkonu jeho působnosti

při posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátních zkoušek a žádostí o zápis do seznamu advokátních
koncipientů3) zpracovává stanovisko v případech, kdy
k žádosti o umožnění vykonání advokátní zkoušky (§ 7
odst. 1 písm. a) zákona) nebo k zápisu do seznamu advokátních koncipientů (§ 37 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona)
je potřeba posoudit, zda žadatel splňuje podmínku dosaženého právnického vzdělání (dále jen „stanovisko“).
(4) Při zpracování stanoviska výbor pro srovnávací
přezkum vychází především z porovnání v České republice akreditovaného magisterského studijního programu v oboru právo se studijním programem zahraniční vysoké školy, kterou žadatel absolvoval.
(5) V případě, že výbor pro srovnávací přezkum
shledá mezi akreditovaným magisterským studijním
programem v oboru právo a studijním programem zahraniční vysoké školy podstatné rozdíly, může pozvat
žadatele k pohovoru, při kterém ověří, zda jeho znalosti
odpovídají svým obsahem a rozsahem vzdělání, požadovanému pro zápis do seznamu advokátních koncipientů. Pohovory se konají alespoň před pěti členy výboru.
(6) Stanovisko spolu se zdůvodněním výbor pro
srovnávací přezkum formou doporučení nebo nedoporučení předkládá předsedovi Komory.
(7) Pokud předseda Komory předloží žádost o zápis do seznamu advokátních koncipientů k posouzení
představenstvu3), je představenstvo oprávněno si v případě, kdy žadatel získal právnické vzdělání na vysoké
škole v zahraničí, vyžádat předem stanovisko výboru pro
srovnávací přezkum. Pokud předseda Komory předkládá k posouzení představenstvu žádost, ke které již zaujal výbor pro srovnávací přezkum stanovisko, předloží
představenstvu žádost spolu s tímto stanoviskem.
3)

Čl. 12 odst. 1 písm. i) a j) organizačního řádu.“.

Čl. II
Uveřejnění
Předseda České advokátní komory uveřejní toto usnesení v oznamovací části Věstníku České advokátní komory.
Čl. III
Účinnost
Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

JUDr. Martin Vychopeň v. r.
předseda
České advokátní komory
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RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY
PRO ROK 2010
VSTUPNÍ ŠKOLENÍ:
Advokátní právo (3 dny)
Zákon o advokacii a stavovské předpisy – Historie
advokacie – Práva a povinnosti advokátního koncipienta
– Pravidla profesionální etiky, mlčenlivost – Zahraniční
advokát, mezinárodní advokátní organizace – Kárná odpovědnost advokáta a advokátního koncipienta

POLODENNÍ POVINNÉ SEMINÁŘE:
Soukromé právo (8 seminářů povinně)
Bytové a nebytové nájmy – Náhrada škody podle
občanského zákoníku – Náhrada škody podle zákoníku práce – Občanskoprávní žaloby a petity – Obchodní
společnosti – Obchodní závazkové vztahy – Cenné papíry – Spoluvlastnictví a SJM – Výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodněprávních věcech – Zákoník práce
– Zastoupení advokátem v občanskoprávním řízení – Občanský soudní řád
Veřejné právo (6 seminářů povinně)
Katastrální právo, zejména převody nemovitostí – Řízení insolvenční – Soudní přezkum činnosti správních
orgánů a typy žalobních řízení – Správa daní a poplatků
– Vybrané otázky stavebního práva – Zastoupení advokátem ve správním řízení – Evropské instituce na ochranu
lidských práv
Trestní právo (6 seminářů povinně)
Obhajoba v přípravném řízení včetně dokazování –
Obhajoba v řízení před soudem I. stupně včetně dokazování – Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky – Obhajoba ve věcech mladistvých
– zákon o soudnictví ve věcech mládeže – Obhajoba ve věcech hospodářských trestných činů – Vybrané otázky obecné části trestního zákona – Vybrané otázky z kriminalistické taktiky a techniky – Nový trestní zákoník

Obecné advokátní dovednosti (2 semináře povinně)
Advokátní tarif, paušální vyhláška, DPH – Vedení
kanceláře – Sepisování smluv a další činnosti, které jsou
součástí výkonu advokacie – Jak si počínat při soudním
jednání

POLODENNÍ VOLITELNÉ SEMINÁŘE
(12 seminářů povinně)
Etika a etiketa v advokacii – Mediace, alternativní formy řešení sporů – Právo spolupráce – Aktuální právní judikatura ze všech oblastí práva – Sousedská práva – Soutěžní
právo – Ústavní stížnosti – Dokazování a opravné prostředky v civilním soudním řízení – Advokát a jeho klient
– Zvládání konﬂiktních situací – Komunikační dovednosti
advokáta – Doručování v civilním řízení – Průběh jednání
před soudem I. stupně – Simulace trestního procesu – Simulace civilního procesu

CELODENNÍ SHRNUTÍ SE ZAMĚŘENÍM
NA ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY
Obchodněprávní problematika – Občanskoprávní problematika – Problematika správního a ústavního práva –
Trestněprávní problematika – Advokátní předpisy
Nabídka jednotlivých seminářů pro advokátní koncipienty s daty a místem konání je k dispozici na webových
stránkách ČAK s tím, že zájemci o účast na semináři se
hlásí prostřednictvím automatizovaného přihlašovacího
systému.
Odbor výchovy a vzdělávání žádá advokátní koncipienty, aby k přihlašování na semináře přistupovali zodpovědně. V případě, že se nemůžete semináře na který jste
se přihlásili zúčastnit, prosíme Vás, abyste včas provedli
odhlášení nebo tuto informaci předali odboru výchovy
a vzdělávání. Umožníte tím účast dalším zájemcům.

Za odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Ing. Lenka Pondělíčková
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PLÁN VSTUPNÍCH ŠKOLENÍ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY
PRO ROK 2010
18. – 20. ledna 2010

vstupní školení v Praze

19. – 21. dubna 2010

vstupní školení v Praze

25. – 27. května 2010

vstupní školení v Brně

21. – 23. června 2010

vstupní školení v Praze

4. – 6. října 2010

vstupní školení v Praze

19. – 21. října 2010

vstupní školení v Brně

15. – 17. listopad 2010

vstupní školení v Praze

Nabídka jednotlivých vstupních školení pro advokátní
koncipienty s daty a místem konání je k dispozici na webových stránkách ČAK s tím, že zájemci o účast na školení
se hlásí prostřednictvím automatizovaného přihlašovacího
systému.
Odbor výchovy a vzdělávání žádá advokátní koncipienty, aby k přihlašování na školení přistupovali zodpovědně. V případě, že se nemůžete školení na které jste
se přihlásili zúčastnit, prosíme Vás, abyste včas provedli
odhlášení nebo tuto informaci předali odboru výchovy
a vzdělávání. Umožníte tím účast dalším zájemcům.

Za odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Ing. Lenka Pondělíčková
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OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ
OD 16. ZÁŘÍ 2009 DO 31. ŘÍJNA 2009
a) Zápis do seznamu advokátů
Reg. č.

Příjmení a jméno

Dne

Sídlo

50104
12788
12777
50105
12790
12782
12791
12765
50106
12793
12764
50108
12798
50109

Berni, Federico
Boková, Dora Mgr.
Corradiniová, Simona, JUDr.
Dunn, Hugh Charles Howard
Ferkl, Patrik, Mgr., LL.M.
Chmelík, Milan, JUDr., Ing.
Kořínková, Lenka, Mgr.
Mates, Jan, Mgr.
Polverini, Giampaolo
Procházka, Tomáš, Mgr.
Šlajsová, Alena, Mgr.
Šoltýs, Andrej, Mgr.
Štěpánek, Kamil, Mgr.
Young, Douglas
Cameron Kerr, LL.B.

24. 09. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
12. 10. 09
01. 10. 09
16. 09. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
15. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
09. 10. 09
01. 10. 09
21. 10. 09

Platnéřská 2, Praha 1
Marie Cibulkové 394/19, Praha 4
Vítězná 2959/27, Kladno-Rozdělov
Palác Myslbek, Na Příkopě 19, Praha 1
Internacionální 1231/8, Praha 6
Rodvínov 106, Jindřichův Hradec
Holečkova 31, Praha 5
Kladenská 413/37, Praha 6-Vokovice
Týnská 12, Praha 1-Josefov
Burzovní palác, Rybná 14, Praha 1
Vaňkova 1342, Chrudim
Týn 1049/3, Praha 1
Na Nivách 907, Česká Lípa
Klimentská 1207/10, Praha 1

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů
Reg. č.

Příjmení a jméno

Dne

9095
50064
5172
6605
257
835
10492
6664

Blahut, Vítězslav, JUDr.
Di Biase, Emiliano
Dolejška, Jaroslav, Mgr.
Filgas, Josef, JUDr.
Kalista, Jan, JUDr.
Lochman, Vladimír, JUDr.
Musil, Petr, Mgr.
Pálfy, Ludvík, JUDr.

06. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
17. 10. 09
28. 09. 09
01. 10. 09
01. 10. 09.

c) Pozastavení výkonu advokacie
Reg. č.

Příjmení a jméno

Dne

3560
4532
11540
8888
12094
1561
2098
12478
12501

Baček, Richard, Mgr.
Dolejšová, Jitka, JUDr.
Fialová, Lucie, Mgr.
Janečková, Edita, Mgr.
Krákorová, Hana, Mgr.
Kučerová, Hana, JUDr.
Mocová, Alena, JUDr.
Naučová, Tereza Mgr., LL.M.
Račok, Martin, JUDr.

05. 10. 09
01. 10. 09
15. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
15. 10. 09
21. 10. 09
01. 10. 09
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d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie
Reg. č.

Příjmení a jméno

Dne

9720
10748
11713

Kubica, Radim, Mgr.
Porupková, Gabriela, Mgr.
Románková, Markéta,
Mgr., Ing.
Šonková, Hana, JUDr.
Vidaillac, Guillermo, Dr.

29. 10. 09
01. 10. 09
20. 10. 09

O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek
V podhájí 9, Praha 4
Naskové 1231/1b, Praha 5

20. 10. 09
02. 10. 09

Dr. Janského 442, Černošice
Sokolovská 22, Praha 8-Karlín

4119
90306
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OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ
OD 16. ZÁŘÍ 2009 DO 31. ŘÍJNA 2009
a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů
Reg. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zaměstnán u

Sídlo

30595
35554

Benda, Josef, JUDr., PhDr.
Beránek, Vít, Mgr.

05. 10. 09
19. 10. 09

Lazarská 11/6, Praha 2
Široká 3/590, Havířov-Město

35525
35495
35514

Bezděkovská, Martina, Mgr.
Brynda, Pavel, Mgr.
Bříza, Petr, JUDr.

05. 10. 09
17. 09. 09
01. 10. 09

35549
35547

Cempírková, Eva, JUDr.
Cerovská, Ida, Mgr.

21. 10. 09
14. 10. 09

Anděl Petr, JUDr., advokát
Mrózková Romana, Mgr.,
advokátka
Burjánek David, Mgr., advokát
Šrámek Alfréd, JUDr., advokát
Havel & Holásek s. r. o.,
advokátní kancelář
Kroužek Ivo, Mgr., advokát
Pokorný Radek, Mgr., advokát

35527

Čabart, Filip, Mgr.

06. 10. 09

Weinhold Legal, v. o. s.

35518
35092

Čechtický, Václav, Mgr.
Čeladník, Filip, Mgr.

01. 10. 09
06. 10. 09

Filip Oldřich, JUDr.
Peterka & Partners, v. o. s.,
advokátní kancelář

9162
30700

Černý, Pavel, Mgr.
Černý, Pavel, Mgr.

01. 10. 09
01. 10. 09

35556

Čírtková, Pavlína, Mgr.

22. 10. 09

35537

Drábek, Pavel, Mgr.

09. 10. 09

34405
35529
33717
35548
12608

Drábková, Jitka, Mgr.
Drbohlavová, Šárka, Mgr.
Eleder, Vít, Mgr.
Fialová, Lenka, Mgr.
Fryštenská, Marcela, JUDr.

29. 09. 09
06. 10. 09
08. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09

35493

Funková, Lenka, Mgr.

16. 09. 09

35526

Gnida, Aleš, Mgr.

05. 10. 09

35540
35512

Gomoláková, Alexandra, Mgr. 12. 10. 09
Hanzlík, Tomáš, Mgr.
01. 10. 09

35502

Harcombe, Markéta, Mgr.

18. 09. 09

35536

Heralecký, Jaromír, Mgr.

08. 10. 09

35524

Herman, Jiří, Mgr.

05. 10. 09

35522

Hrubá, Zora, Mgr.

02. 10. 09

35507

Hruška, Luděk, Mgr.

24. 09. 09

33789

Charvátová, Adéla, Mgr.

01. 10. 09

35154

Chrastina, Martin, Mgr.

25. 09. 09

35511

Jakubíčková, Věra, Mgr., Ing.

29. 09. 09
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Advokátní kancelář Šikola
a partneři, s. r. o.
Pelikán Tomáš, JUDr., AK –
JUDr.Pelikán – JUDr. Lužová
KŠD Šťovíček advokátní
kancelář, v. o. s.
Lukeš Jan, JUDr., advokát
Vítek Jindřich, JUDr., advokát
Sobotka Lukáš, Mgr., advokát
Hladík Jaromír, Mgr., advokát
Kantoříková Eva, Mgr.,
advokát
Navrátilová Sáša, JUDr.,
advokátka
Pechancová Zdeňka, JUDr.,
advokát
Musil Daniel, JUDr., advokát
Gerlichová Petra, Mgr.,
advokátka
Brzobohatý Brož & Honsa,
v. o. s.
Kristiánová Božena, JUDr.
Petrus Vladimír, JUDr.,
advokát
Myška Jan, JUDr., Ph.D.,
advokát
Svatoš Petr, JUDr., advokát

Palackého 211, Turnov
Pobialova 10, Ostrava 1
Týn 1049/3, Praha 1
K. Mašity 409, Všenory
Karolíny Světlé 301/8,
Praha 1
Karlovo nám. 10/2097,
Praha 2
Jiráskova 613, Česká Lípa
Na Příkopě 15/583, Praha 1

Dvořákova 13, Brno
Dušní 22, Praha 1
Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Hybernská 20, Praha 1
Nad Petruskou 1, Praha 2
Gorkého 11, Brno
17. listopadu 623, Pardubice
Mezírka 1, Brno
Zatloukalova 35, Brno
Masarykova 175, Luhačovice
Mezibranská 1579/4, Praha 1
Španělská 6,
Praha 2-Vinohrady
Klimentská 1207/10,
Praha 1-Nové Město
Leopolda Pokorného 37,
Třebíč
Jungmannova 24, Praha 1
V Celnici 1031/4, Praha 1

Sadová 1585/7,
Ostrava-Moravská Ostrava
e/n/w/c Natlacen Walderdorff U Prašné brány 1, Praha 1
Cancola v. o. s. , advokáti
Svatoš Petr, JUDr., advokát
Sadová 1585/7,
Ostrava-Moravská Ostrava
Řanda Havel Legal s. r. o.
Truhlářská 13-15, Praha 1
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35541

Jančíková, Tereza, Mgr. LL.M. 12. 10. 09

35506

Janoušek, Martin, Mgr., Ing.

01. 10. 09

34097
35491
35546

Jelínek, Tomáš, Mgr., Ing.
Jiříček, Pavel, Mgr.
Jónová, Iva, Mgr. Bc.

05. 10. 09
16. 09. 09
19. 10. 09

32693

Kábela, Ondřej, Mgr.

01. 10. 09

35499

Kalabis, Martin, Mgr., Ing.

18. 09. 09

35510
35533

Kalinová, Jana, Mgr.
Kalivodová, Markéta, Mgr.

01. 10. 09
07. 10. 09

35496

17. 09. 09

35504

Karásková, Hana,
Mgr. et Mgr., Ing.
Kašpar, Michal, Mgr.

17. 09. 09

34070
35521

Klímová, Kateřina, Mgr.
Kocián, Petr, Mgr.

01. 10. 09
02. 10. 09

35532

Komárek, Patrik, Mgr.

07. 10. 09

32409
35501

Kramný, David, Mgr.
Krátký, Petr, Mgr.

05. 10. 09
22. 09. 09

35545

Kulhánková, Petra, Mgr.

14. 10. 09

35148

Kult, Alexander, Mgr.

29. 09. 09

35539
35497

Lazáriková, Petra, Mgr.
Loskotová, Silvie, Mgr.

09. 10. 09
17. 09. 09

35494

Maršálková, Kristýna, Mgr.

17. 09. 09

35552

Mazůrková, Martina, Mgr.

22. 10. 09

34168

Mlčochová, Olga, Mgr.

01. 10. 09

35530

Mokrošová, Petra, Mgr.

07. 10. 09

35555
35084

Nováková, Martina, Mgr.
Novotná, Jana, Mgr.

16. 10. 09
07. 10. 09

35551

Novotný, Aleš, Mgr.

16. 10. 09

34428

Opršalová, Michaela, Mgr.

12. 10. 09

35534

Pavlíček, Tomáš, Mgr.

07. 10. 09

35519

Pavlíčková, Jana, Mgr.

05. 10. 09

35531

Petr, Zbyněk, Mgr.

07. 10. 09
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Felix a spol. advokátní
kancelář, s. r. o.
Vyroubal Krajhanzl Školout,
advokátní kancelář, s. r. o.
Glatzová & Co., v. o. s.
Stoček Lukáš, Mgr., advokát
Jiřička Pavel, Mgr., advokát
e/n/w/c Natlacen
Walderdorff Cancola v. o. s.,
advokáti
Burget Miroslav, Mgr.,
advokát
Hudečková Drahomíra, JUDr.
Toman, Devátý & Partneři
advokátní kancelář, s. r. o.
Kroft Michal, Mgr.,
AK – NWD Legal
Urban Bernard, Mgr., advokát
Bárta Ivo, JUDr., advokát
Bouček Jan, Mgr., Ing.,
advokát
KŠD Šťovíček advokátní
kancelář, v. o. s.
Mrázek Petr, JUDr., advokát
Svatoš Petr, JUDr., advokát
Advokátní kancelář
Janoušek Radim, Mgr.
Havel & Holásek s. r. o.,
advokátní kancelář
Vrbka Radovan, Mgr., advokát
Zoufalý Vladimír, JUDr.,
advokát
Bulinský Vladimír, JUDr.,
advokát
Kocmanová Eva, Mgr.,
advokát
Sedláčková Kateřina, Mgr.,
advokát
Chrástecký Martin, Mgr.,
advokát
Pavel Šmíd, Mgr., advokát
Rowan Legal s. r. o.

Částka 4/2009

U Nikolajky 5, Praha 5
Na Příkopě 859/22, Praha 1
Husova 5, Praha 1
K Nemocnici 18, Nový Jičín
Drážďanská 106,
Ústí nad Labem
U Prašné brány 1, Praha 1

Nám. T. G. Masaryka 11,
Prostějov
Budečská 16, Praha 2
Trojanova 12, Praha 2
Dukelských hrdinů 34,
European Business, Praha 7
Pivovarské náměstí 557,
Lanškroun
Na Příkopě 8, Praha 1
Charvátova 11, Praha 1
Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Pod Klaudiánkou 4a, Praha 4
Sadová 1585/7,
Ostrava-Moravská Ostrava
Šantova 2, Olomouc
Týn 1049/3, Praha 1
Štefánikova 16, Brno
Národní 138/10, Praha 1
Třída kapitána Jaroše 13,
Brno
Masarykova 32, Brno
Ostrovní 30/126, Praha 1
U Sokolovny 121, Zlín

Pellicova 174/1, Brno
Na Pankráci 1683/127,
Praha 4
Vrlíková Alena, JUDr.,
Záhuní 349,
advokátní kancelář
Frenštát pod Radhoštěm
Valdauf Karel, JUDr., advokát Národní dům na
Vinohradech, nám. Míru 9,
Praha 2-Vinohrady
Volšík Petr, Mgr., advokát
Chaloupkách 403,
Neratovice-Libiš
Ambrož Roman, Mgr.,
Vinohrady 794/45,
advokát
Brno-Štýřice
Cihelková Monika, Mgr.,
Školská 3/660, Praha 1
advokát
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31730

Podskalská, Sandra, Mgr.

01. 10. 09

31556
35012

Pospiech, Roman, Mgr.
Rizak, Oksana, Mgr.

12. 10. 09
12. 10. 09

35520

Rousová, Ema, Mgr.

06. 10. 09

35488

Rybáková, Jana, Mgr.

21. 09. 09

35523

Rybárová, Tereza, Mgr.

05. 10. 09

35557

Rygielová, Barbara, Mgr.

21. 10. 09

33951

Severa, Martin, Mgr.

16. 10. 09

35508

Sloboda, Igor, Mgr.

23. 09. 09

35498

Smékalová, Andrea, Mgr.

18. 09. 09

35516

Spálavský, Robert, Mgr.

30. 09. 09

35153

Spiváková, Michaela, Mgr.

01. 10. 09

35503

Strnadová, Pavla, Mgr.

22. 09. 09

35538

Svobodová, Eva, Mgr.

09. 10. 09

35535

Šafránková, Anna, Mgr.

07. 10. 09

35543

Šenkyřík, Daniel, Mgr.

12. 10. 09

35513

Špetlák, Petr, Mgr.

30. 09. 09

35550

Švadlena, František, Mgr.

13. 10. 09

35553
35515
33682

Švanda, Matúš, Mgr.
Tesař, Jan, Mgr.
Topenčík, Miroslav, Mgr.

14. 10. 09
05. 10. 09
16. 09. 09

35528

Trbušková, Jana, Mgr.

06. 10. 09

32836

Urban, Jan, Mgr.

19. 10. 09

35544

Venzara, David, Mgr.

13. 10. 09

35542

Vilímková, Lucie, Mgr.

12. 10. 09

34273

Vincencová, Štěpánka, Mgr.

14. 10. 09

35517
35505

Volfová, Veronika, Mgr.
Vykhoryev, Maksym,
Mgr. et Bc.
Vyleťal, Jiří, Mgr., Ing.

02. 10. 09
18. 09. 09

35509

01. 10. 09

Advokátní kancelář Šikola
a partneři, s. r. o.
Musil Daniel, JUDr., advokát
Havel & Holásek s. r. o.,
advokátní kancelář
Hraba & Consortes v. o. s.
Kinstellar, s. r. o., advokátní
kancelář
Szkandera Pavel, Mgr.,
advokát
Kubín František, JUDr.,
advokát
DLA Piper Prague LLP,
organizační složka
Pecková Dagmar, Mgr.,
advokátka
Toman, Devátý & Partneři
advokátní kancelář, s. r. o.
Němec Stanislav, Mgr.,
advokát
Faměra Miroslav, Mgr.,
advokát
Spurný Radek, JUDr.,
advokát
Neustupný Marek, Mgr.
Ambrož Roman, Mgr.,
advokát
Mrázek Jan, JUDr.,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Jansta,
Kostka spol. s r. o.
Advokátní kancelář Korbel,
Tuháček & partneři, s. r. o.
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Dvořákova 13, Brno
Mezibranská 1579/4, Praha 1
Týn 1049/3, Praha 1
Kamlerova 795,
Říčany u Prahy
Na Příkopě 19, Praha 1
Na Poříčí 1199,
Frýdek-Místek
Dlouhá třída 461/3,
Havířov-Město
Mánesova 1078/5, Praha 2
Rašínovo nábřeží 383/58,
Praha 2
Trojanova 12, Praha 2
Postupice 58, Postupice
U Stanice 11/4, Praha 6
Želénská 1291, Duchcov
U mlékárny 290,
Mariánské Lázně
Vinohrady 794/45,
Brno-Štýřice
Jana Wericha 576, Blatná
Těšnov 1/1059, Praha 1

Převrátilská 330,
Centrum služeb Staré město,
Tábor
Vašíček Milan, JUDr., advokát Lidická 57, Brno
Piknová Lenka, Mgr., advokát Veselá 237/37, Brno
Advokátní kancelář
Komenského 266,
Havlíček Jakub, Mgr.
Hradec Králové
Vilímková Marcela, JUDr.,
Vinohradská 938/37, Praha 2
advokátní kancelář
Norton Rose v. o. s.,
Husova 240/5,
advokátní kancelář
Praha 1-Staré Město
Krmenčík & partneři,
třída Míru 92,
advokátní kancelář s. r. o.
Pardubice-Zelené Předměstí
Dufková Ivana, JUDr.,
Tyršova 8, Vyškov
advokátka
Jasanská Ladislava, Mgr.,
Lomnického 1705/7, Praha 4
advokátka
Petr Santar, JUDr., advokát
Hybernská 32, Praha 1
Mgr. Petr Nesporý,
Čéčova 689/11,
advokátní kancelář
České Budějovice
Mikulenka Jiří, Mgr., advokát Palackého 522/6, Holešov

V případě, že není u advokátního koncipienta uveden jeho zaměstnavatel, jedná se o advokátního koncipienta, který byl
ve sledovaném období do seznamu advokátních koncipientů zapsán, a následně byl v tomto období ze seznamu vyškrtnut.
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Částka 4/2009

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů
Reg. č.

Advokátní koncipient

Dne

31817
32273
30665
34748
12242
30700
32446
33233
35014
32569
34097
34666
32402
33073
12050
33997
33050
34002
32710
34923
35084
32971
33645
31730
32014
35012
34775
35448
33951
31951
34346
31514
31471
32836
33057
33149
32601
32749

Balažičová, Katarína, Mgr.
Blechová, Helena, Mgr.
Boková, Dora, Mgr.
Čadková, Zuzana, Mgr.
Černá, Barbora, Mgr.
Černý, Pavel, Mgr.
Danihelka, Jan, Mgr., Ing.
Doubrava, Petr, Mgr.
Drbohlavová, Marta, Mgr.
Hrindová, Lenka, Mgr.
Jelínek, Tomáš, Mgr., Ing.
Jirsa, Jiří, Mgr.
Jíšová, Andrea, Mgr.
Korencová, Šárka, Mgr.
Kořínková, Lenka, Mgr.
Kučera, Milan, Mgr.
Landsman, Aleš, Mgr.
Matějka, Pavel, Mgr.
Mates, Jan, Mgr.
Nováková, Radka, Mgr.
Novotná, Jana, Mgr.
Pavlík, Tomáš, Mgr.
Peterková, Magdaléna, Mgr.
Podskalská, Sandra, Mgr.
Procházka, Tomáš, Mgr.
Rizak, Oksana, Mgr.
Rýznerová, Anna, Mgr.
Řimnáč, Jan, Mgr.
Severa, Martin, Mgr.
Sladký, Petr, Mgr.
Strouhal, Václav, Mgr.
Štěpánek, Kamil, Mgr.
Štrosová, Ilona, JUDr.
Urban, Jan, Mgr.
Vernarská, Alexandra, Mgr.
Vondráková, Petra, Mgr.
Zrnovský, Jan, Mgr.
Žáková, Leona, Mgr.

01. 10. 09
23. 09. 09
01. 10. 09
21. 09. 09
22. 10. 09
30. 09. 09
20. 10. 09
07. 10. 09
01. 10. 09
09. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
16. 09. 09
01. 10. 09
29. 09. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
30. 09. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
13. 10. 09
10. 10. 09
16. 10. 09
26. 09. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
01. 10. 09
31. 10. 09
16. 10. 09
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Zapsán do seznamu advokátů pod reg. č.

12788
12812
12813
12830

12845

12791

12765

12889
12793

12902
12798

12956
12940
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REDAKČNÍ SDĚLENÍ
O OPRAVĚ TISKOVÉ CHYBY
V „„KANDIDÁTNÍ LISTINĚ PRO VOLBU ČLENŮ KONTROLNÍ ČAK“
V č. 2/2009 VĚSTNÍKU ČAK
V č. 2/2009 Věstníku ČAK na str. 41 v „Kandidátní listině pro volbu členů kontrolní rady ČAK“ bylo uveřejněno:
JUDr. Žídek Norbert, 70 let, Praha.
Správně mělo být uvedeno: JUDr. Židek Norbert, 47 let, Praha.
Za tuto tiskovou chybu se panu JUDr. Židkovi omlouváme.
Redakce
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