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USNESENÍ SNĚMU 

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. 


