
N á v r h 

USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

ze dne 11. října 2013, 

kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu 
České advokátní komory, ve znění pozdějších stavovských předpisů 

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 sněmu č. 7/1999 Věstníku 

Usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění 
usnesení sněmu č. 3/2002 Věstníku, usnesení sněmu č. 7/2005 Věstníku a usnesení sněmu č. 6/2009 
Věstníku, se mění takto: 

1. V čl. 5 odst. 1 písm. b) se slovo „výnosem“ nahrazují slovy „polovinou výnosu“. 

2. V čl. 6 písm. b) se na koci textu doplňují slova „ , včetně akcí pořádaných regionálními středisky 
Komory (čl. 27 organizačního řádu)“. 

3. V čl. 9 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může představenstvo poskytnout 
příspěvek podle odstavce 1 a 2 až do výše desetinásobku základní sazby minimální měsíční mzdy 
stanovené právním předpisem.“. 

4. V čl. 10 odst. 1 se za slova „ve výši“ vkládá slovo „dvojnásobku“. 

5. V čl. 11 odstavce 2 až 5 zní: 

„(2) Příspěvek se poskytuje na úhradu nákladů, které nástupci vzniknou v souvislosti s 
uzavřením klientských spisů a s jejich předáním klientům, popřípadě jimi určeným advokátům nebo 
jiným osobám, a to včetně nákladů vzniklých v souvislosti s archivací a skartací spisů nebo opatřením 
a zpracováním podkladů pro vyúčtování pohledávek a závazků klientů pro účely insolvenčního nebo 
dědického řízení. 

(3) Příspěvek je jednorázový a poskytuje se do výše 350 Kč za každý klientský spis uzavřený 
a předaný některým ze způsobů uvedených 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 100 000 Kč. Pokud počet klientských spisů uzavřených 
nástupcem je vyšší než 300, může být celková výše příspěvku zvýšena až na dvojnásobek. 

(4) V odůvodněných případech lze nástupci poskytnout další jednorázový příspěvek na 
úhradu hotových výdajů, které nástupce v souvislosti s uzavřením klientských spisů nebo s jejich 
předáním klientům účelně a prokazatelně vynaložil. 



(5) Příspěvky podle odstavce 3 a 4 lze advokátovi poskytnout až po uzavření všech klientských 
spisů způsobem uvedeným v odstavci 2 a předložení písemné zprávy; advokát však může požádat 
Komoru o poskytnutí zálohy, odůvodňují-li to okolnosti případu.“. 

6. V čl. 14 odst. 3 se za slova „50 000 Kč“ vkládají slova: „ ; jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele 
hodné, lze na základě rozhodnutí představenstva poskytnout půjčku až do výše pětinásobku uvedené 
částky“. 

7. V čl. 20 odst. 1 písm. a) se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 500 000 Kč“. 

Čl. II 

Účinnost 

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku. 

  



Odůvodnění: 

K čl. I 

K bodu 1 

Navrhuje se, aby příjem z pokut uložených advokátům nebo advokátním koncipientům jako 
kárné opatření byl nadále užíván k tvorbě sociálního fondu pouze z jedné poloviny; druhá polovina by 
byla rozpočtově zařazena mezi příjmy komory, podobně jako příspěvek na činnost Komory. Důvodem 
je skutečnost, že sociální fond je tvořen v dostatečné míře ostatními příjmy, což umožňuje, aby byly 
výnosy z pokut částečně použity na jiné účely, aniž by tím došlo k jakémukoli omezení využití 
sociálního fondu. 

K bodu 2 

 V rámci fungování Komory jakožto samosprávného stavovského orgánu zastávají stále 
významnější postavení regionální střediska, která Komora zřídila postupem podle § 41 odst. 2 zákona 
o advokacii. Jejich postavení v rámci Komory je upraveno v organizačním řádu (čl. 27). Vzhledem 
k tomu, že tento krok byl motivován snahou o částečnou decentralizaci výkonu samosprávy (zejména 
pokud jde o organizaci vědeckého, ale i kulturního a společenského života), je pochopitelné, že při 
této činnosti vznikají náklady, které se hradí rovněž z prostředků k tomu určených v rámci sociálního 
fondu. S ohledem na legislativní vymezení regionálních středisek v čl. 27 organizačního řádu se 
navrhuje, aby se v usnesení o sociálním fondu výslovně uvedlo, že prostředků fondu lze použít i na 
krytí výdajů vynaložených jednotlivými regionálními středisky. 

K bodu 3 a 6 

Navrhuje se, aby sociální příspěvek a půjčka advokátům a advokátním koncipientům mohli 
být z rozhodnutí představenstva přiměřeným způsobem zvýšeny, vyžadují-li si to okolnosti zvláštního 
zřetele hodné, např. dojde-li k živelným pohromám. Tím bude možno využít prostředky sociálního 
fondu ve větší míře než v běžných případech, což bude muset být v každém jednotlivém případě 
řádně odůvodněno. 

K bodu 4 

 Vzhledem ke zvyšujícím se výdajům spojených s poskytováním právních služeb bezplatně na 
základě určení advokáta postupem podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii se navrhuje, aby advokát 
měl možnost požádat o příspěvek na úhradu nákladů spojených s bezplatným poskytnutím právních 
služeb ve výši dvojnásobku tzv. paušální náhrady ve smyslu § 13 odst. 3 advokátního tarifu, což 
povede ke zmírnění důsledků spojených s touto činností pro bono. 

K bodu 5 

Z praxe advokátů určených komorou jako nástupce vyškrtnutého advokáta jednoznačně 
vyplývá, že výkon jejich funkce naráží na četné překážky spojené buď s nezájmem vyškrtnutého 
advokáta o spolupráci, nebo např. jeho úmrtím; nástupce potom jen obtížně zjišťuje obsah 
jednotlivých spisů (jsou-li vůbec k dispozici), popř. stav jednotlivých věcí, ve kterých vyškrtnutý 
advokát poskytoval právní služby. Mnohdy je zapotřebí, aby nástupce využil služeb bývalých 
advokátových zaměstnanců, popř. odborných služeb týkajících se výpočetní techniky, archivace 



a skartace spisů atp. Vzhledem ke stávající úpravě čl. 11 usnesení č. 5/1999 Věstníku, o sociálním 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, je nástupce oprávněn požádat o příspěvek až poté, co se řádně 
vypořádá se všemi spisy, které měl vyškrtnutý advokát v dispozici. Navíc příspěvek nedosahuje ani 
výše paušální částky stanovené advokátním tarifem jako náhradu výdajů advokáta na vnitrostátní 
poštovné, místní hovorné a přepravné. 

Z výše uvedených důvodů se proto navrhuje zvýšit příspěvek celkem o 100 Kč s tím, že tento 
příspěvek lze žádat rovněž na úhradu poštovného, místního hovorného a cestovného. Zvyšuje se 
rovněž celková částka, kterou je možno nástupci vyplatit, a to o dvojnásobek, neboť se ukazuje, že 
stávající hranice byla příliš nízká a znemožňovala vyplatit odpovídající náhrady tam, kde množství 
spisů bylo větší než 200. Zároveň se ruší pravidlo, podle kterého se tato celková částka vztahuje na 
nástupnictví jako takové, což v praxi vedlo k nemožnosti přiznat příspěvek dalším nástupcům, které 
bylo v dané věci nutno ustanovit (popř. příspěvek jim vyplacený musel být krácen z toho důvodu, že 
byl již částečně vyplacen předchozímu nástupci). 

Ruší se rovněž zákaz, aby dodatečný příspěvek nemohl být použit na úhradu vnitrostátního 
poštovného, místního hovorného nebo místního cestovného, neboť i tyto náklady mohou být v 
jednotlivých případech odůvodněné a paušální zákaz jejich náhrady není tudíž spravedlivý. 

Zároveň se zavádí možnost požádat o zálohu jak na řádný příspěvek podle odst. 3, tak na 
mimořádný příspěvek podle odst. 4, což nástupcům umožní částečně pokrýt náklady, které průběžně 
vznikají při vypořádávání spisů vyškrtnutého advokáta. 

K bodu 7 

 Navrhuje se zvýšit maximální částku, kterou lze v jednom kalendářním roce použít na 
financování kulturně-společenských a sportovních akcí pořádaných Komorou (včetně regionálních 
středisek), a to na 3,5 mil. Kč; důvodem jsou jednak zvyšující se náklady na konání těchto akcí 
prohlubující společenský a kulturní život české advokacie a jednak snaha přispět k posílení jednoty 
tuzemských (ale i zahraničních) advokátů. 

K čl. II 

V souladu s § 53 odst. 3 zákona o advokacii se navrhuje stanovit účinnost novely usnesení 
sněmu o sociálním fondu na třicátý den po uveřejnění ve Věstníku ČAK; umožní to rychlé zavedení 
novely do praxe a možnost postupovat podle nového znění v nejkratším možném termínu (zvlášť 
s ohledem na skutečnost, že usnesení jde plně ve prospěch advokátů). 

  



Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn 

Čl. 5 

(1) Fond je tvořen 

a) odvody advokátů do fondu podle zvláštního usnesení sněmu, 
b)  výnosem polovinou výnosu

c) splátkami půjček poskytnutých z fondu, 

 z pokut uložených advokátům nebo advokátním koncipientům jako 
kárné opatření, 

d) prostředky z vrácených příspěvků, půjček a darů, 
e) peněžitými dary poskytnutými Komoře, pokud dárce prohlásí, že mají být příjmem fondu, 
f) úroky nebo jinými přírůstky k prostředkům fondu. 

(2) Představenstvo České advokátní komory (dále jen „představenstvo“) je oprávněno 
stanovit usnesením vyhlášeným ve Věstníku České advokátní komory další příjmy fondu. 

Čl. 6 

Prostředků fondu lze použít 
a) k financování výchovných a vzdělávacích akcí pořádaných Komorou pro advokáty, 
b) k financování kulturně-společenských a sportovních akcí pořádaných Komorou, včetně akcí 
pořádaných regionálními středisky Komory (čl. 27 organizačního řádu)
c) ke krytí ztrát vzniklých v důsledku snížení nebo prominutí příspěvků na činnost Komory. 

, 

* * * 

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. 

Čl. 10 

(4) Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může představenstvo poskytnout  
příspěvek podle odstavce 1 a 2 až do výše desetinásobku základní sazby minimální měsíční mzdy 
stanovené právním předpisem. 

      Příspěvek na úhradu nákladů spojených s bezplatným poskytnutím právních služeb 

(1) Advokátovi, který byl Komorou podle § 18 odst. 2 zákona určen k poskytnutí právních 
služeb, lze poskytnout jednorázový příspěvek na úhradu běžných administrativních prací spojených s 
poskytnutím právních služeb, pokud v podmínkách poskytnutí právních služeb Komora stanovila, že 



budou advokátem poskytnuty bezplatně; za jeden úkon právních služeb se příspěvek poskytuje ve 
výši dvojnásobku

(2) Pokud klient vzhledem ke svým příjmovým a majetkovým poměrům není schopen 
nahradit advokátovi hotové výdaje, které advokát v souvislosti s poskytováním právních služeb podle 
odstavce 1 vynaložil, lze advokátovi poskytnout další jednorázový příspěvek na skutečné účelně 
vynaložené a prokázané náklady, maximálně však do výše stanovené v odstavci 1. 

 paušální částky, kterou stanoví právní předpis jako náhradu výdajů advokáta na 
vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné1). 

(3) Jde-li o klienta uvedeného v odstavci 2, lze poskytnout advokátovi i další jednorázový 
příspěvek na úhradu jiných hotových výdajů, které advokát v souvislosti s poskytováním právních 
služeb účelně a prokazatelně vynaložil, a to zejména cestovních výdajů, výdajů na vypracování 
znaleckých posudků a vyjádření, výdajů na tlumočníka a pořízení překladů, výdajů na pořízení opisů a 
kopií, včetně jejich úředního ověření, jakož i výdajů na úřední ověření podpisů; příspěvek však nelze 
poskytnout na úhradu soudních nebo jiných obdobných poplatků. Výše příspěvku se stanoví s 
přihlédnutím k celkové výši hotových výdajů, které advokátovi prokazatelně vznikly; úhrada 
cestovních nákladů se však určí nejvýše ve výši stanovené podle právních předpisů o cestovních 
náhradách. 

(4) Příspěvky podle odstavce 2 a 3 nelze poskytnout v případě, kdy povinnost k náhradě 
hotových výdajů byla soudem nebo jiným příslušným orgánem uložena protistraně. 

(5) Příspěvky podle odstavce 1 až 3 lze advokátovi poskytnout až po ukončení poskytování 
právních služeb. Na příspěvek na úhradu cestovních výdajů při cestách do zahraničí lze však 
advokátovi poskytnout zálohu, jsou-li proto důvody zvláštního zřetele hodné; advokát je povinen 
poskytnutou zálohu Komoře vyúčtovat do jednoho týdne po ukončení poskytování právních služeb, 
nejpozději však do tří měsíců po ukončení cesty do zahraničí. 

----------------------------- 
1) § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb 
(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 11 

Příspěvek nástupci advokáta 

(1) Příspěvek lze poskytnout advokátovi, který byl Komorou určen nástupcem advokáta (§ 27 
odst. 4 zákona) nebo zástupcem advokáta (§ 27 odst. 1 zákona), pokud na zástupce přešla práva 
a povinnosti zastoupeného advokáta podle § 27 odst. 2 zákona (dále jen „nástupce“), avšak nástupce 
v poskytování právních služeb klientům svého předchůdce nepokračuje, popřípadě pokračuje 
v poskytování právních služeb pouze některému nebo některým z nich. 

(2) Příspěvek se poskytuje na úhradu nákladů, které nástupci vzniknou v souvislosti 
s uzavřením klientských spisů a s jejich předáním klientům, popřípadě jimi určeným advokátům nebo 
jiným osobám, a to včetně nákladů vzniklých v souvislosti s opatřením a zpracováním podkladů pro 
vyúčtování pohledávek a závazků klientů pro účely dědického řízení po zemřelém advokátovi. 

(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. 



(4) Jsou-li proto důvody zvláštního zřetele hodné, lze nástupci poskytnout další jednorázový 
příspěvek na úhradu hotových výdajů, které nástupce v souvislosti s uzavřením klientských spisů 
nebo s jejich předáním klientům účelně a prokazatelně vynaložil; příspěvek však nelze poskytnout na 
úhradu vnitrostátního poštovného, místního hovorného nebo místního cestovného, jakož i na úhradu 
soudních nebo jiných obdobných poplatků. 

(5) Příspěvky podle odstavce 3 a 4 lze advokátovi poskytnout až po uzavření všech klientských 
spisů způsobem uvedeným v odstavci 2.  

(2) Příspěvek se poskytuje na úhradu nákladů, které nástupci vzniknou v souvislosti 
s uzavřením klientských spisů a s jejich předáním klientům, popřípadě jimi určeným advokátům 
nebo jiným osobám, a to včetně nákladů vzniklých v souvislosti s archivací a skartací spisů nebo 
opatřením a zpracováním podkladů pro vyúčtování pohledávek a závazků klientů pro účely 
insolvenčního nebo dědického řízení. 

(3) Příspěvek je jednorázový a poskytuje se do výše 350 Kč za každý klientský spis uzavřený 
a předaný některým ze způsobů uvedených 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 100 000 Kč. Pokud počet 
klientských spisů uzavřených nástupcem je vyšší než 300, může být celková výše příspěvku zvýšena 
až na dvojnásobek. 

(4) V odůvodněných případech lze nástupci poskytnout další jednorázový příspěvek na 
úhradu hotových výdajů, které nástupce v souvislosti s uzavřením klientských spisů nebo s jejich 
předáním klientům účelně a prokazatelně vynaložil. 

(5) Příspěvky podle odstavce 3 a 4 lze advokátovi poskytnout až po uzavření všech 
klientských spisů způsobem uvedeným v odstavci 2 a předložení písemné zprávy; advokát však 
může požádat Komoru o poskytnutí zálohy, odůvodňují-li to okolnosti případu. 

* * * 

Čl. 14 

Půjčka advokátům a advokátním koncipientům 

(1) Jestliže to odůvodňují jejich majetkové nebo sociální poměry, lze advokátům poskytnout 
půjčku na 

a) vybavení kanceláře, 
b) stavební úpravy kanceláře, 
c) další vzdělávání, 
d) překlenutí finančních obtíží, v nichž se nezaviněně ocitli. 

(2) Advokátním koncipientům lze poskytnout půjčku k účelům uvedeným v odstavci 1 
písm. d). 

(3) Půjčku lze poskytnout do výše 50 000 Kč; jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, 
lze na základě rozhodnutí představenstva poskytnout půjčku až do výše pětinásobku uvedené 
částky. Při společném výkonu advokacie nesmí tuto částku překročit součet všech půjček 
poskytnutých účastníkům sdružení nebo společníkům veřejné obchodní společnosti; to neplatí, 
jedná-li se o půjčku podle odstavce 1 písm. c) nebo d). 



(4) Půjčka je bezúročná. 

(5) Doba splatnosti půjčky bude dohodnuta ve smlouvě o půjčce; nesmí však být delší než pět 
let. Použije-li advokát nebo advokátní koncipient prostředků získaných z půjčky k jinému účelu, než 
ke kterému mu byla půjčka poskytnuta, je povinen splatit půjčku nebo její zbytek do jednoho měsíce 
ode dne doručení písemné výzvy Komory ke splacení půjčky; advokátovi nebo advokátnímu 
koncipientovi nebude v takovém případě další půjčka zpravidla poskytnuta. Nedohodne-li se advokát 
nebo advokátní koncipient s Komorou jinak, je v případě vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo ze 
seznamu advokátních koncipientů půjčka nebo její zbytek splatný do tří měsíců ode dne vyškrtnutí ze 
seznamu advokátů nebo ze seznamu advokátních koncipientů. 

(6) Další půjčka může být poskytnuta teprve po splacení předchozí půjčky. 

* * * 

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 3 500 000 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%. 
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