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Novela zákona o advokacii (zákon č. 284/2004 Sb.) stanovila České advokátní komoře 
povinnost zřídit své druhé sídlo – pobočku v Brně. Přesto advokátní komora nepřichází do Brna 
nově, spíše se do něj vrací. Moravská advokátní komora v minulosti v Brně fungovala rovných 
80 let a v jejím čele se vystřídalo 13 prezidentů! (viz Z historie advokátní komory na Moravě) 
 
„Nová zákonná povinnost vedení České advokátní komory nijak nezaskočila, neboť o vzniku 
pobočky jsme v horizontu několika mála let uvažovali, a to hlavně pro usnadnění 
komunikace moravských advokátů s aparátem samosprávné stavovské organizace a kvůli 
efektivnímu fungování Komory vůbec,“ říká předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek. 
 
Česká advokátní komora zahájila ihned přípravu k umístění pobočky do vhodných prostor. 
Obstarat důstojné působiště nebylo ale snadné. Proto pracovníci pobočky zprvu zajišťovali 
činnost jen omezeně v pronajatých prostorách Právnické fakulty MU v Brně.  
V prosinci loňského roku se pobočka přemístila částečně  již na „svou“ domovskou adresu – 
do dlouhodobě pronajatých a zrekonstruovaných dvou podlaží Kleinova paláce na náměstí 
Svobody 84/15. Tedy přesněji do 4. patra paláce, přičemž v pátém patře stále probíhaly 
rekonstrukční práce, které skončily až 5. května 2006.  
 
Ve čtvrtém patře Kleinova paláce dnes naleznete provozní zázemí zaměstnanců pobočky, 
kanceláře a zasedací místnost. V pátém patře vzniklo informační a vzdělávací centrum 
s kapacitou cca 50 účastníků. Bude sloužit od podzimu především moravským advokátům pro 
pořádání seminářů a vzdělávacích akcí. Jeho součástí bude i nově zřízená advokátní knihovna.  
 
Jaké má pobočka ČAK se sídlem v Brně kompetence a co bude zajišťovat: 
 

•       vzdělávání advokátních koncipientů (připravují se tři roky, během koncipientské lhůty 
koncipienti povinně absolvují přednášky a semináře, které pro ně Komora organizuje, 
vlastní prostory v Brně výrazně zvýší kvalitu vzdělávání, bude možné organizovat 
menší studijní skupiny koncipientů) 

•       vzdělávání advokátů (výrazně se zvýší jeho kvalita, bude možné organizovat semináře 
s menším počtem účastníků, to v dosud pronajímaných sálech nebylo rentabilní, 
seminářů a vzdělávacích akcí pro advokáty rozhodně přibude) 

•       bezplatná právní poradna pro sociálně slabší občany prováděná brněnskými advokáty 
•       určování advokátů k poskytnutí bezplatné právní pomoci či právní pomoci za sníženou 

odměnu dle § 18 odst. 2 zákona o advokacii 
•       organizační a administrativní zajištění činnosti odvolacího kárného senátu a kárných 

senátů prvního stupně 
•       běžná provozní činnost pobočky 
•       další úkoly ve smyslu zákona o advokacii, organizačního řádu a úkolů představenstva 

ČAK 
 
V čele pobočky ČAK se sídlem v Brně stojí ředitelka pobočky – JUDr. Marie Snášelová. Spolu 
s ní zabezpečují chod a provoz další tři pracovnice. Pověřen dohledem nad činností pobočky je 



místopředseda České advokátní komory JUDr. Petr Poledník.  
 

 

 



 

 



 

 
Slavnostní otevírání Kleinova paláce - pobočky ČAK v Brně 
 


	Česká advokátní komora slavnostně otevírá svou pobočku v Brně

