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Přehled
S odkazem na úkol uložený odboru matriky představenstvem České advokátní komory
předkládám přehledy počtu advokátů (zahraničních, evropských usazených) a advokátních koncipientů
ke dni 4. lednu 2021, k projednání na lednovém zasedání představenstva Komory.
I.
Advokáti celkem _______________________________ 13 945
Z tohoto aktivních ______________________________ 12 267
z toho pozastavených ____________________________ 1 678

z toho mužů

7360

žen 4 907

Počet aktivních advokátů podle původu
český (§ 5, § 5bZA) ______________________________ 12 267
evropský (§ 35l ZA) _______________________________ 136
zahraniční (§ 5a ZA) _________________________________ 75
Celkem ______________________________________ 12 478

Celkový počet evropských advokátů

Celkový počet zahraničních advokátů

aktivní _______________________ 136

aktivní _________________________ 75

pozastaven_____________________ 10

pozastaven ______________________ 14

II.
Adv. koncipienti celkem __________________________ 2 886
z toho aktivních _________________________________ 2 647
z toho pozastavených _______________________________ 16
z tohoto přerušených ______________________________ 173

II.
Počet aktivních advokátů dle právní formy
samostatný advokát ____________________________ 10 134
společník spol. s. r. o. _____________________________ 1220
společník v. o. s.___________________________________ 123
ve sdružení ______________________________________ 560
zaměstnaný ______________________________________ 215
vedoucí org. složky zahr. spol. _________________________ 11
společník org. složky zahr. spol. ________________________ 4

z toho mužů

1 397

žen 1 240
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Počet spolupracujících advokátů 1 495 (ti jsou způsobem výkonu advokacie vedeni jako samostatní
advokáti)
Údaje o počtech advokátů, evropských usazených a zahraničních advokátů, adv. koncipientů
jsou uvedeny ke dni vyhotovení tohoto přehledu. Mezi tímto datem a datem jednání představenstva
může dojít zpětnými zápisy ke změně uvedených údajů.

V Praze dne 4. ledna 2021

Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni 14
lednu 2021 je zapsáno celkem 13 945 advokátů a 2 886 advokátních koncipientů.

JUDr. Jaroslava Macková
vedoucí odboru matriky
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