
Č E S K Á    A D V O K Á T N Í    K O M O R A
CZECH BAR ASSOCIATION / TSECHISCHE RECHTSANWALTSKAMMER / LE BARREAU TCHEQUE

N Á R O D N Í    T Ř .  1 6 ,   1 1 0   0 0     P R A H A   1 ,  Č R

Pan
J.Č.

Epodatelna ČAK

sp.zn.: 01-385info-e987-14/14/dr.Kr/pd                                                

V Praze dne 1. prosince 2014

Vážený pane,

k Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 14.11.2014 sdělujeme
následující:

1. Advokáti zapsaní v seznamech České advokátní komory jsou povinni dodržovat 
zákony ČR a EU.

2. Členem (advokátem/advokátním koncipientem) České advokátní komory se může stát 
žadatel, který splní podmínky uvedené v § 37, resp. § 5 zák. č. 85/1996 Sb., o 
advokacii v platném znění. Zákon o advokacii dále stanoví práva a povinnosti 
advokátů a advokátních koncipientů. 

3. Kromě zákona o advokacii existují i stavovské předpisy ČAK, kterými jsou advokáti 
povinni se řídit, nehledě na sdělení, stanoviska či usnesení představenstva ČAK. 
Zákon je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČR a na webových stránkách ČAK www.cak.cz.

4. Advokáti jsou při výkonu advokacie povinni používat označení „advokát“. Zde opět 
odkazujeme na zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. V obchodním styku jsou advokáti 
povinni používat další identifikátory podle obecně závazných prvních předpisů (IČ, 
DIČ).

5. V záležitostech platebního styku jsou advokáti vázáni stejnými předpisy, jako ostatní 
subjekty, tedy zejména i daňovými předpisy bez ohledu na to, zda účtují odměnu 
fyzickým nebo právnickým osobám, soudům či jiným orgánům. Pokud mají obdržet 
náhradu nákladů za právní zastoupení na základě rozsudku, nejsou již povinni 
vystavovat fakturu a používat DIČ či jiné symboly, neboť daňovým dokladem je 
přímo rozsudek. Pokud advokáti uplatňují nárok na náhradu nákladů v soudním řízení, 
používají závaznou vyhlášku č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Ten je uveřejněn ve 
Sbírce zákonů ČR a také na webových stránkách ČAK. Pokud se advokát při 
poskytování právních služeb nechal zastoupit jiným advokátem, může účtovat i úkony 
provedené tímto jiným advokátem.

6. Viz bod 4.



7. Je-li smlouva o poskytování právních služeb (plná moc) od samého počátku neplatná, 
není advokát oprávněn klienta zastupovat. Pokud tak přesto činí, lze podat na advokáta 
stížnost České advokátní komoře. Pokud poskytování právních služeb spočívá 
v zastupování před soudy nebo jinými orgány, může klient upozornit soud nebo jiný 
orgán.

8. Každý advokát zapsaný v seznamu České advokátní komory má přidělené své vlastní 
IČ, jeho DIČ je určeno právními předpisy. Je-li advokát zaměstnán u jiného advokáta 
nebo u advokátní společnosti, používá IČ, DIČ a jméno (firmu) svého zaměstnavatele.

9. Dohled nad dodržováním zákona o advokacii a dalších předpisů, kterými jsou advokáti 
povinni se řídit, přísluší Kontrolní radě ČAK. Ta se na základě písemné stížnosti může 
zabývat případným zneužití povinností advokáta. Stížnost nemá dané náležitosti, jen je 
třeba přípis nazvat „stížností“ a vylíčit relevantní skutečnosti k danému problému, 
případně svá tvrzení doložit a uvést své jméno, příjmení a adresu, kam se informace o 
vyřízení stížnosti bude doručovat.

S pozdravem                                           

      
JUDr. Ladislav Krym

                                                                tajemník ČAK    
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