
N á v r h 

USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

ze dne 11. října 2013, 

kterým se mění stálý volební řád České advokátní komory 

Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43 písm. h) zákona č. 85/1996 Sb., 
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

Čl. I 

Změna stálého volebního řádu České advokátní komory 

Stálý volební řád sněmu České advokátní komory ze dne 16. října 2009 se mění takto: 

1. V čl. 3 odst. 1 se slova „Kandidovat může“ nahrazují slovy „Členem voleného orgánu komory se 
může stát“. 

2. V čl. 3 odst. 1 se poslední věta nahrazuje větami: „Advokát může kandidovat pouze do jednoho 
voleného orgánu Komory. Advokát se stává kandidátem zařazením na kandidátní listinu postupem 
podle čl. 5.“. 

3. V čl. 3 odst. 2 písm. a) se slovo „kandidáta“ nahrazuje slovem „advokáta“. 

4. V čl. 3 odst. 3 a 4 se slovo „kandidáta“ nahrazuje slovem „advokáta“. 

5. V čl. 4 větě druhé se slova „, avšak neskončí dříve než 100 dní ode dne, kdy byl svolán sněm 
způsobem uvedeným v § 42 odst. 6 zákona“ zrušují. 

6. V čl. 5 odst. 2 se slovo „kandidátovi“ nahrazuje slovem „advokátovi“. 

7. V čl. 9 odst. 1 se věta druhá zrušuje. 

Čl. II 

Účinnost 

Toto usnesení nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2013. 

  



Odůvodnění 

K čl. I 

K bodu 1 až 4 a 6 

Účelem navržených změn je vyjasnění otázky, kdo je kandidátem na funkci člena voleného 
orgánu Komory. Na základě Stálého volebního řádu sestavuje představenstvo pro volby do volených 
orgánů komory jednotnou kandidátní listinu členů a případných náhradníků jednotlivých orgánů 
Komory; na základě takto sestavené kandidátní listiny se následně tisknou hlasovací lístky, jejichž 
prostřednictvím probíhá samotná volba. To je zásadní rozdíl např. oproti volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí nebo krajů, kde jednotlivé politické strany a hnutí 
předkládají vlastní kandidátní listiny, podle kterých se tisknou hlasovací lístky. V případě voleb do 
orgánů Komory se však sestavuje pouze jedna kandidátní listina (pro každý z volených orgánů), a to 
postupem stanoveným Stálým volebním řádem. Sestavení a schválení kandidátní listiny je svěřeno 
představenstvu; to disponuje pravomocí zařadit navrženého advokáta na kandidátní listinu, přičemž 
teprve jeho zařazením na kandidátní listinu se z advokáta stává kandidát. Není tedy možné, aby na 
hlasovacím lístku byl zařazen kandidát, který nebyl zařazen na kandidátní listinu. 

Stávající znění Stálého volebního řádu však hovoří na různých místech o kandidátech, aniž by 
bylo jednoznačně stanoveno, ve kterém okamžiku se z advokáta stává kandidát, jehož jméno se uvádí 
na kandidátní listině a hlasovacím lístku. Aby se předešlo případným výkladovým úskalím, navrhuje se 
jednoznačně stanovit, že advokát, který kandiduje na člena nebo náhradníka některého z volených 
orgánů Komory se stává kandidátem až poté, co je zařazen na kandidátní listinu postupem podle čl. 5 
Stálého volebního řádu; do té doby se jedná toliko o návrh kandidatury, o kterém rozhoduje 
představenstvo podle stanovené procedury. 

K bodu 5 

Zrušuje se podmínka, podle které lhůta pro navržení kandidátů neskončí dříve než 100 dní 
ode dne, kdy byl svolán sněm způsobem uvedeným v § 42 odst. 6 zákona, a to pro zjevnou 
nadbytečnost. Délka tří měsíců od uveřejnění výzvy ke kandidatuře na webových stránkách komory je 
dostatečnou zárukou pro to, aby každý z advokátů mohl zvážit svou případnou kandidaturu a podat 
návrh kandidatury. Svázání běhu lhůty pro navržení kandidátů a svolání směnu není opodstatněné. 

K bodu 7 

Vzhledem k rostoucímu počtu advokátů a vzhledem k rostoucí náročnosti sčítání hlasů (ať již 
ručně nebo za pomoci výpočetní techniky) jeví se jako omezující, pokud hlasování nesmí být zahájeno 
dříve než 2 hodiny po začátku sněmu, zvlášť když jakýkoli pronájem odpovídajících prostor je vždy 
časově omezen. Navrhuje se proto tuto lhůtu zrušit, přičemž volby budou moci probíhat již od 
zahájení sněmu, čímž se prodlouží doba pro hlasování i sčítání hlasů. 

K čl. II 

Účinnost novely stálého volebního řádu se navrhuje stanovit prvním dnem prvního 
kalendářního měsíce následujícího po dni schválení této novely sněmem (tj. 1. listopadu 2013); 
změny se tudíž nijak nedotknou průběhu voleb 6. sněmu a uplatní se až při volbách na 7. sněmu.  



Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn: 

Čl. 3 

Kandidatura 

(1) Kandidovat může Členem voleného orgánu komory se může stát

a)  na návrh představenstva, 

 každý advokát, který nemá 
pozastaven výkon advokacie. Advokát může kandidovat  

b) na návrh kteréhokoliv dalšího orgánu Komory, 
c) osobně nebo na návrh jiného oprávněného advokáta nebo skupiny oprávněných advokátů. 

Kandidát může kandidovat nebo být navržen za kandidáta pouze do jednoho voleného orgánu 
Komory. 

(2) Návrh kandidatury musí obsahovat 

Advokát může kandidovat pouze do jednoho voleného orgánu Komory. Advokát se stává 
kandidátem zařazením na kandidátní listinu postupem podle čl. 5. 

a) jméno a příjmení kandidáta advokáta

b) označení, do kterého orgánu Komory advokát kandiduje nebo je za kandidáta navrhován, 

, sídlo a registrační číslo, pod kterým je veden v seznamu 
advokátů (dále jen „registrační číslo“), 

c) jméno a příjmení, sídlo a registrační číslo advokáta nebo advokátů, kteří návrh kandidatury 
podávají nebo kteří návrh kandidatury osobně kandidujícího advokáta podporují, anebo 
označení orgánu Komory, který návrh činí. 

(3) V případě, že advokát nekandiduje osobně, musí návrh kandidatury obsahovat rovněž 
prohlášení kandidáta advokáta

(4) Osobní kandidatura advokáta nebo prohlášení kandidáta advokáta podle odstavce 3, pokud 
jsou zasílány v listinné podobě, musí být opatřeny jeho úředně ověřeným podpisem; pokud jsou 
kandidatura nebo prohlášení zasílány v elektronické podobě, lze tak učinit výlučně prostřednictvím 
elektronické podatelny Komory. 

, že byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení souhlasí 
s výkonem funkce v příslušném voleném orgánu Komory. 

Čl. 4 

Lhůta pro navržení kandidátů 

Návrh kandidatury podle čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) musí být doručen do sídla Komory v listinné 
podobě nebo prostřednictvím elektronické podatelny Komory ve lhůtě uveřejněné představenstvem 
na webových stránkách Komory a ve Věstníku České advokátní komory (dále jen „Věstník“). Tato 
lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce ode dne jejího uveřejnění na webových stránkách Komory, avšak 
neskončí dříve než 100 dní ode dne, kdy byl svolán sněm způsobem uvedeným v § 42 odst. 6 zákona. 
K později doručeným návrhům se nepřihlíží. 

Čl. 5 

Sestavení a schválení kandidátní listiny do orgánů Komory 

(1) Pro volby do volených orgánů Komory sestavuje představenstvo kandidátní listinu 

a) členů a náhradníků představenstva, 
b) členů kontrolní rady, 
c) členů kárné komise, 
d) členů odvolací kárné komise. 



(2) O každém kandidátovi advokátovi

(3) Na kandidátní listinu je představenstvo povinno zařadit každého advokáta, jehož kandidaturu 
podpoří nebo kterého navrhne alespoň dalších padesát oprávněných advokátů. Splnění této 
podmínky se prokazuje předložením podpisové listiny, která musí obsahovat jméno, příjmení, sídlo 
a registrační číslo oprávněných advokátů, kteří kandidáta navrhují nebo podporují a jejich podpisy. 
Podpisová listina nebo její úředně ověřená kopie, popřípadě její autorizovaná konverze, pokud je 
kandidatura zasílána v elektronické podobě, musí být přiložena ke kandidatuře advokáta podle čl. 3 
odst. 4. 

, který byl navržen nebo který kandiduje osobně, hlasuje 
představenstvo samostatně. 

(4) Kandidátní listiny musí být sestaveny tak, aby obsahovaly minimálně takový počet kandidátů, 
kolik činí počet členů a popřípadě náhradníků příslušného voleného orgánu Komory. 

(5) Kandidáti se na kandidátní listině uvedou v abecedním pořadí podle svého příjmení 
a popřípadě jména v případě shodného příjmení. Na kandidátní listině se uvede příjmení a jméno 
kandidáta, jeho akademický, popřípadě jiný titul, datum narození, obec, ve které má advokát své 
sídlo a registrační číslo. 

Čl. 9 

Hlasování 

(1) Hlasování proběhne v době, kterou určí předsednictvo sněmu. Hlasování může být zahájeno 
nejdříve po dvou hodinách od zahájení sněmu a doba určená pro hlasování nesmí být kratší než tři 
hodiny. Oprávnění advokáti hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do prostor určených k hlasování; 
každý oprávněný advokát hlasuje osobně, zastoupení není přípustné (§ 42 odst. 2 zákona).  

(2) Před hlasováním je oprávněný advokát povinen prokázat volební komisi svoji totožnost; poté 
obdrží od volební komise hlasovací obálku opatřenou razítkem České advokátní komory.  

(3) Hlasování je tajné; v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo zároveň 
s oprávněným advokátem přítomen, a to ani člen volební komise. Oprávněný advokát, který nemůže 
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst anebo psát, si může vzít 
s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného oprávněného advokáta, nikoli 
však člena volební komise, aby za něho hlasovací lístky upravil a vložil do hlasovací obálky. 

(4) Hlasovací lístky lze upravit pouze tak, že v rámečku před jménem oprávněný advokát označí 
křížkem kandidáta (kandidáty), pro kterého hlasuje; oprávněný advokát však může takto označit 
nejvýše tolik kandidátů, kolik členů, popřípadě náhradníků, má příslušný volený orgán Komory. 
K jiným úpravám hlasovacích lístků se nepřihlíží.  

(5) Oprávněný advokát hlasuje tak, že po provedení úprav vloží hlasovací lístky do hlasovací 
obálky a hlasovací obálku vloží před členy volební komise do hlasovací schránky. 
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