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Vyjádření představenstva České advokátní komory k podnětům advokátů týkajících se 

možných iniciativ na podporu advokacie v době mimořádných opatření způsobených 

epidemií COVID-19 

 

Na Českou advokátní komoru se v současné době obracejí advokáti a žádají o zvážení dalšího 

postupu Komory ve prospěch advokátů, neboť mnozí čelí tíživé finanční situaci z důvodu prudkého 

poklesu zájmů společnosti o jejich služby.  

 

Z tohoto důvodu přijalo představenstvo České advokátní komory toto vyjádření: 

 

Představenstvo České advokátní komory se v souvislosti s krizovými opatřeními vyvolanými 

epidemií Covid-19 soustředilo především na to, aby zákazem poskytování služeb, který vláda 

zvažovala, nebyli dotčeni advokáti, což se podařilo jak pro krizové opatření přijaté vládou ČR 

(usnesení vlády č. 82/2020 Sb., ve znění usnesení vlády č. 84/2020 Sb.), tak pro mimořádná opatření 

Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN, č. j. MZDR 13361/2020-

2/MIN/KAN, č. j. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN), a dále na to, aby byla zajištěna práva vazebně 

stíhaných klientů nebo klientů ve výkonu trestu na obhajobu a právní pomoc. V tomto smyslu byly 

kroky představenstva ČAK jednoznačně motivovány zajištěním nerušené právní pomoci všem 

klientům. 

 

Pokud jde o daňové záležitosti, ve spolupráci s Komorou daňových poradců se podařilo prosadit 

prodloužení zavedení elektronické evidence tržeb, advokáti budou moci využít i další výhody z tzv. 

liberačních balíčků ministerstva financí, např. prominutí záloh na daň z příjmů splatných k 15. 6. 

2020, prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob k 1. 7. 2020 

atd. 

 

Pokud jde o příspěvek 25.000 Kč, tento je garantován všem osobám samostatně výdělečně činným, 

nejen živnostníkům, a není v zásadě vyloučeno, aby se o něj hlásili i advokáti, pokud jim krizová 

opatření výkon advokacie, tedy pokračování v podnikatelské činnosti, omezila.  

V úvahu samozřejmě přichází i možnost čerpat finanční prostředky z programu Ministerstva práce 

a sociálních věcí na ochranu zaměstnanosti, pokud by v důsledku snížené poptávky po službách 

postupoval advokát ve vztahu ke svým zaměstnancům v souladu s § 209 zákoníku práce.  

 

Za současné situace, kdy úsilí ČAK směřovalo k zachování výkonu advokacie, není dost dobře 

představitelné, aby představenstvo ČAK vyjednávalo s vládou poskytnutí státní finanční podpory 

pro advokáty jako pro specifickou skupinu podnikatelů v důsledku snížené poptávky po právních 

službách. Máme za to, že by takové úsilí mohlo být hodnoceno veřejností negativně a ve svých 

důsledcích by celou českou advokacii poškodilo. 

 

V každém případě však představenstvo bude i nadále vyvíjet maximální úsilí, aby i přes velmi 

omezené možnosti jak legislativní, tak faktické, pomohlo advokátům přečkat období mimořádných 

opatření a je připraveno vést v tomto směru věcnou diskusi ohledně všech případných návrhů, neboť 

v tom spočívá mj. účel a smysl Komory jako takové. 

 

       představenstvo ČAK 


