
 



ZÁKLADNÍ INFORMACE K VOLBÁM DO ORGÁNŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

 

Volené orgány 

Sněmu přísluší volit z advokátů přímou a tajnou volbou na dobu 4 let1): 

a) 11 členů a 5 náhradníků představenstva, 

b) 70 členů kontrolní rady, 

c) 83 členů kárné komise, 

d) 11 členů odvolací kárné komise. 

 

Právo volit a být volen 

1. Volit může každý advokát a usazený evropský advokát, který je při volbě přítomen na sněmu a převzal 
hlasovací lístky; volit může i advokát a usazený evropský advokát, který má pozastaven výkon advokacie 
(dále jen „oprávněný advokát“).  

2. Volen může být každý advokát, který nemá pozastaven výkon advokacie. Kandidát může kandidovat 
pouze do jednoho voleného orgánu Komory.  

 

Hlasovací lístky 

1. Každý oprávněný advokát obdrží při prezenci na sněm: 

- předtištěný hlasovací lístek pro volbu členů a náhradníků představenstva (v barvě bílé), 

- předtištěný hlasovací lístek pro volbu členů kontrolní rady (v barvě modré),  

- předtištěný hlasovací lístek pro volbu členů kárné komise (v barvě žluté), 

- předtištěný hlasovací lístek pro volbu členů odvolací kárné komise (v barvě zelené). 

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

 

Hlasování 

1. Před hlasováním obdrží oprávněný advokát po prokázání své totožnosti od volební komise volební obálku 
označenou razítkem České advokátní komory; může obdržet pouze jednu volební obálku. 

2. 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. 

 

                                                 
1) § 43 písm. a), § 46 odst. 2, § 47 odst. 2 a § 47a odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 



3. Výběr kandidáta pro volbu do příslušného orgánu Komory provede oprávněný advokát úpravou volebního 
lístku tak, že v rámečku před jménem označí křížkem kandidáta (kandidáty), pro kterého hlasuje; 
oprávněný advokát může označit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů, popřípadě náhradníků má příslušný 
volený orgán Komory.  

4. K jiným úpravám hlasovacích lístků se nepřihlíží. Neplatný je hlasovací lístek  

- přetržený  

- hlasovací lístek, který nebyl vložen do volební obálky 

- hlasovací lístek, na němž je označeno více kandidátů, než je stanovený počet členů příslušného voleného 
orgánu Komory 

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. 

6. Pokud oprávněný advokát do volební obálky vloží více než jeden hlasovací lístek pro každý volený orgán 
Komory, je jeho hlasování o kandidátech do tohoto orgánu Komory neplatné, a přihlíží se pouze 
k ostatním hlasovacím lístkům, pokud splňují podmínky pro jejich platnost. 

7. Hlasování proběhne v době, kterou určí předsednictvo sněmu. Po uplynutí doby určené k hlasování 
předseda nebo jiný člen volební komise hlasování ukončí. Poté volební komise otevře hlasovací schránky 
a sečte hlasy.  

 

Výsledky voleb 

1. Členy představenstva je zvoleno 11 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů. 
Náhradníky představenstva je zvoleno prvních pět advokátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů v pořadí za 
zvolenými členy představenstva.  

2. Do kontrolní rady je zvoleno 70 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.  

3. Do kárné komise je zvoleno 83 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů. 

4. Do odvolací kárné komise je zvoleno 11 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet 
hlasů. 

5. Pokud kandidátní listina obsahuje pouze stanovený počet členů, popřípadě náhradníků volených orgánů 
Komory, jsou zvoleni ti advokáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů.  

6. Pokud dva nebo více kandidátů získá stejný počet hlasů, určí se jejich pořadí losem. Losování provede 
volební komise; mimo členů volební komise mu mohou být přítomni pouze kandidáti, jichž se losování 
týká.  

7. Výsledky voleb vyhlásí na sněmu předseda volební komise bezprostředně po sečtení hlasů; předseda 
Komory uveřejní takto vyhlášené výsledky voleb ve Věstníku. 

8. 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 jich bylo zvoleno v řádné volbě.  

9. Kandidátní listinu pro doplňovací volby schvaluje volební komise na základě návrhů podaných jí na 
sněmu oprávněnými advokáty. 

 

 

OTOČTE NA DALŠÍ STRANU



UKÁZKA TECHNIKY SPRÁVNÉ VOLBY 
 

Hlasování se provádí tak, že na hlasovacím lístku označí oprávněný advokát křížkem 
rámeček před jménem toho kandidáta nebo kandidátů, pro které hlasuje. Takto lze označit 
nejvýše tolik kandidátů, kolik členů (případně náhradníků) má příslušný volený orgán 
Komory (počet je uveden na každém hlasovacím lístku). 

 

 

HLASOVACÍ LÍSTEK Č. 2 PRO VOLBU ČLENŮ KONTROLNÍ RADY ČESKÉ ADVOKÁTNÍ 
KOMORY 

Počet členů 70 

☒   Albertová Zuzana, JUDr., 24. 11. 1977, Praha, ev. č. 00093    

☐   Burda Jakub, Mgr., 21. 6. 1980, Louny, ev. č. 00559  

☒   Bzuková Jarmila, JUDr., 5. 12. 1961, Plzeň, ev. č. 00002 

☒   Čep Kamil, Mgr., 24. 12. 1971, Opava, ev. č. 00049 

☐   Douděra Radim, JUDr., 12. 4. 1979, Znojmo, ev. č. 11345 

 

 

K jiné úpravě hlasovacích lístků nebude volební komise přihlížet. 

Oprávněný advokát provede hlasování tak, že zaškrtne příslušný počet jím vybraných 
kandidátů na hlasovacím lístku (maximálně do počtu uvedeného v záhlaví hlasovacího 
lístku), vloží lístek do orazítkované hlasovací obálky, kterou obdrží ve volební místnosti  
a tuto hodí před volební komisí do hlasovací schránky. Hlasování se provádí najednou pro 
všechny volené orgány Komory. Pokazí-li oprávněný advokát při hlasování svůj 
hlasovací lístek (splete si jméno, zaškrtá víc jmen, než je počet členů orgánu, poškodí 
lístek apod.), bude mít možnost si jej ve volební místnosti vyměnit za nový před vložením 
hlasovací obálky do hlasovací schránky. 
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