
(platí od 1. 9.1. 2014 do 31. 8. 2017 do 30. 6. 2018)

85/1996 Sb.

ZÁKON

o advokacii

ve znění zákona 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., zákona č.
192/2003 Sb.

zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006
Sb.,

zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č.
219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 214/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.. a zákona
č. 258/2017303/2013 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 5
 

(1) Komora zapíše na základě písemné žádosti do seznamu advokátů každého,
a)  kdo je plně svéprávný
b)  kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo

1.  v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice 1b), nebo
2.  studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné

vzdělání  uvedenému  v  bodě 1  na  základě mezinárodní  smlouvy,  kterou  je Česká  republika  vázána,  anebo
pokud  takové  vzdělání  bylo  uznáno  podle  zvláštního  právního  předpisu  1d),  a  současně  takové  vzdělání
odpovídá obsahem a  rozsahem obecnému vzdělání,  které  lze  získat  v magisterském studijním programu v
oboru právo na vysoké škole v České republice,

c)  kdo vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient,
d)  kdo je bezúhonný,
e)    komu nebylo uloženo kárné opatření  vyškrtnutí  ze  seznamu advokátů nebo na něhož se hledí,  jako by mu  toto

kárné opatření nebylo uloženo,
f)   kdo nebyl vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 7b odst. 1 písm. e) nebo f), nebo uplynulali od vyškrtnutí doba

pěti let a insolvenční řízení bylo v této době pravomocně skončeno 1d),
g)  kdo není v pracovním nebo ve služebním poměru, s výjimkou pracovního poměru

1.  ke Komoře nebo k obdobné profesní organizaci advokátů v některém z domovských států,
2.  k advokátovi, k právnické osobě podle § 15 odst. 1 (dále jen "společnost"), nebo k zahraniční právnické osobě

oprávněné poskytovat právní služby podle § 35s odst. 1 (dále jen "zahraniční společnost"),
3.  jehož předmětem je výkon vědecké, pedagogické, literární, publicistické nebo umělecké činnosti,
ani nevykonává jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie,

h)  kdo složil advokátní zkoušku,
i)   kdo uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 10 000 Kč, a
j)   kdo po splnění podmínek uvedených pod písmeny a) až i) složil do rukou předsedy Komory tento slib: "Slibuji na

svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat
povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu."
(2) Do doby  právní  praxe  advokátního  koncipienta  podle  odstavce  1  písm.  c)  se  započítává  pouze  doba,  po

kterou  se  advokátní  koncipient  řádně  připravuje  na  výkon  advokacie  pod  dohledem  školitele  (§  38);  dovolená  na
zotavenou čerpaná v době trvání této praxe se považuje za výkon právní praxe nejvýše v délce čtyř týdnů v každém
kalendářním roce.. Nevykonáváli advokátní koncipient právní praxi z důvodudůvodů překážek v práci na jeho straně
nebo  z  důvodu  omluvené  nepřítomnosti  v  práci,  započítávají  se  mu  tyto  doby  do  doby  právní  praxe  nejvýše  v
rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 



§ 6
 

(1) Za advokátní zkoušku se pokládá  též  justiční zkouška, soudcovská zkouška,  jednotná soudcovská zkouška,
jednotná soudcovská a advokátní  zkouška, prokurátorská zkouška,  závěrečná zkouška státního zástupce, arbitrážní
zkouška a notářská zkouška a exekutorská zkouška; Komora může uznat  i  jinou odbornou zkoušku v oblasti právní
praxe za zkoušku advokátní.

(2)  Za  praxi  advokátního  koncipienta  se  pokládá  též  praxe  soudce,  prokurátora,  státního  zástupce,  státního
arbitra,  státního  notáře,  notáře,  justičního  čekatele,  právního  čekatele  prokuratury,  arbitrážního  čekatele,  právního
čekatele státního zastupitelství, notářského kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, exekutorského kandidáta
a exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu
anebo  Nejvyššího  správního  soudu,  asistenta  Veřejného  ochránce  práv,  asistenta  soudce  a  asistenta  státního
zástupce,  činnost  zaměstnance  Ministerstva  spravedlnosti,  který  získal  vysokoškolské  vzdělání  v  oboru  právo
požadované podle § 37 odst. 1 písm. b), a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních
předpisů,  činnost  zaměstnance Úřadu  pro  zastupování  státu  ve  věcech majetkových,  který  jedná  v  řízeních  před
soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech uvedených v § 16 odst. 2
zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových; Komora může uznat za právní praxi
advokátního koncipienta i jinou právní praxi.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 7
 

(1) Komora umožní do devíti měsíců od doručení písemné žádosti  vykonat po uhrazení poplatku, který stanoví
stavovský předpis nejvýše částkou 10 000 Kč, (dále jen "poplatek za zkoušku")
a)  advokátní zkoušku (§ 54 odst. 1) každému, kdo prokáže, že ke dni podání přihlášky splňuje podmínky uvedené v

§ 5 odst. 1 písm. a) až d),
b)  zkoušku způsobilosti (§ 54 odst. 2) státnímu příslušníkovi některého z domovských států, který prokáže, že ke dni

podání přihlášky splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) a v § 5c písm. a),
c)  uznávací zkoušku (§ 54 odst. 3) každému, kdo prokáže, že ke dni podání přihlášky splňuje podmínky uvedené v §

5 odst. 1 písm. a) a d) až g) a v § 5a odst. 1 písm. a).
(2)  Uchazeč  vykoná  zkoušku  v  termínu  stanoveném  Komorou.(2)  Komora  vyrozumí  uchazeče  o  tom,  zda

splňuje podmínky pro vykonání zkoušky podle odstavce 1 nejpozději do čtyř měsíců po doručení žádosti o vykonání
zkoušky.

(3(3) Ten, kdo při některé ze zkoušek uvedených v odstavci 1 neuspěl, může do jednoho měsíce ode dne jejího
konání požádat písemně Komoru, aby mu umožnila její opakování. Komora opakování zkoušky po uhrazení poplatku
za  zkoušku umožní,  a  to  tak,  aby  se opakovaná  zkouška  konala nejdříve po uplynutí  doby  šesti měsíců ode dne
konání zkoušky, při které žadatel neuspěl. Zkoušku lze opakovat pouze dvakrát.

(4) Ten, kdo při některé ze zkoušek uvedených v odstavci 1 neuspěl a nepodal ve lhůtě podle odstavce 3 žádost
o  její  opakování,  anebo  ten,  kdo  při  některé  ze  zkoušek  uvedených  v  odstavci  1  neuspěl  ani  při  jejím  druhém
opakování, může podat další žádost o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí doby tří let ode dne konání zkoušky, při
které naposledy neuspěl. Ten, kdo takto požádá o vykonání advokátní zkoušky, musí dále prokázat, že v posledních
třech letech před podáním žádosti vykonával alespoň po dobu dalších dvou let právní praxi advokátního koncipienta;
jinak platí ustanovení odstavce 1 obdobně.

(5) Komora umožní v městech, kde  lze vykonat advokátní zkoušku, do  jednoho měsíce od doručení písemné
žádosti  o  složení  slibu  a  zápis  do  seznamu  advokátů  složení  slibu  každému,  kdo  prokáže,  že  splňuje  podmínky
uvedené  v  §  5  odst.  1  písm.  a)  až  h)  nebo  v  §  5a  až  5c. Komora  zapíše  žadatele  do  seznamu advokátů  ke  dni
složení slibu nebo k pozdějšímu dni uvedenému v žádosti, nepřesahujeli doba mezi složením slibu a tímto dnem tři
měsíce;  jinak  Komora  žádost  zamítne  s  tím,  že  uznání  jiné  zkoušky  nebo  uznání  jiné  praxe  podle  §  6  anebo
prominutí podmínky pro zápis do seznamu advokátů podle § 5b odst. 2 pozbývají platnosti.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 8
 

(1) Ze seznamu advokátů vyškrtne Komora toho,
a)  kdo byl zapsán do seznamu advokátů, ačkoliv nesplňuje některou z podmínek v tomto zákoně uvedených,



b)    kdo  byl  pravomocně  odsouzen  k  nepodmíněnému  trestu  odnětí  svobody  za  úmyslný  trestný  čin  spáchaný  v
souvislosti s výkonem advokacie,

c)  kdo byl pravomocně odsouzen za jiný úmyslný trestný čin, než je uveden v písmenu b), nebo kdo byl za trestný čin
uvedený  v  písmenu b)  odsouzen  k  jinému  trestu  než nepodmíněnému  trestu  odnětí  svobody,  pokud  tato  trestná
činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie,

d)  kdo je v prodlení delším než 6 měsíců se zaplacením příspěvku na činnost Komory nebo jiné platby podle § 30
odst. 1 a příspěvek nebo  jinou platbu nezaplatil ani do  jednoho měsíce poté, co byl k  tomu Komorou vyzván s
poučením o následcích nezaplacení; za stejných podmínek Komora vyškrtne ze seznamu advokátů toho, kdo je
statutárním  orgánem  společnosti  nebo  zahraniční  společnosti  anebo  vedoucím  organizační  složky  zahraniční
společnosti, jestliže k platbě podle § 30 odst. 1 je povinna tato společnost nebo zahraniční společnost,.

e)    kdo porušil  povinnost  být  pojištěn  podle  §  24a odst.  1  ve  výši minimálního  limitu  pojistného plnění  z  pojištění
advokátů.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 9
 

(1) Komora pozastaví advokátovi výkon advokacie
a)  vzniklli mu pracovní poměr nebo služební poměr, s výjimkou pracovních poměrů uvedených v § 5 odst. 1 písm. g)

nebo pracovního poměru podle § 15a, anebo začalli vykonávat jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie,
b)  bráníli mu ve vykonávání advokacie po dobu delší čtyř měsíců jiná překážka,.
c)  na základě písemné žádosti advokáta.

(2) Komora může pozastavit advokátovi výkon advokacie,
a)    bylali  na  něho  v  trestním  řízení  podána  obžaloba,  návrh  na  schválení  dohody  o  vině  a  trestu  nebo  návrh  na

potrestání  pro  úmyslný  trestný  čin,  anebo  byloli  proti  němu  pro  takový  trestný  čin  zahájeno  trestní  stíhání  a
skutečnosti nasvědčující  tomu, že byl  takový  trestný čin spáchán, ohrožují důvěru v další  řádný výkon advokacie
tímto advokátem; výkon advokacie může být z těchto důvodů pozastaven nejdéle do dne, kdy nabude právní moci
rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí,

b)    byloli  zahájeno  řízení  o  omezení  jeho  svéprávnosti,  a  to  nejdéle  do  dne,  kdy  nabude  právní moci  rozhodnutí,
kterým se toto řízení končí,

c)   byloli zahájeno  insolvenční  řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek advokáta nebo společnosti nebo
zahraniční společnosti, jíž je společníkem.
(3) Komora může na návrh kárného žalobce (§ 46 odst. 3 a § 51 odst. 2) pozastavit výkon advokacie advokátovi,

proti kterému bylo zahájeno kárné řízení, jestliže
a)   skutečnosti nasvědčující  tomu, že se advokát dopustil  kárného provinění,  jsou natolik závažné, že další výkon

advokacie kárně obviněným advokátem ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie, neboa
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9b
 

(1) Pozastavení výkonu advokacie zaniká
a)  dnem, kdy pominula okolnost, která byla důvodem k pozastavení výkonu advokacie, a v případech podle § 9 odst. 2

písm. a) nebo b) anebo § 9 odst. 3 dnem, kdy uplynula doba, po kterou byl výkon advokacie pozastaven,
b)  dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o pozastavení výkonu advokacie zrušeno nebo změněno (§

55 odst. 7),
c)    dnem  doručení  písemné  žádosti  advokáta,  nebo  dnem  uvedeným  v  této  žádosti,  nepředcházíli  dni  doručení,

došloli k pozastavení výkonu advokacie podle § 9 odst. 1 písm. c).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 15
 



Společnost
 

(1)  Advokáti  mohou  vykonávat  advokacii  jako  společníci  veřejné  obchodní  společnosti,  komanditní  společnosti
nebo společnosti s ručením omezeným, pokud předmětem podnikání takové společnosti  je pouze výkon advokacie a
jejími společníky  jsou pouze advokáti; předmětem podnikání veřejné obchodní společnosti může být  i výkon činnosti
insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu 4a).

(2)  Nestanovíli  tento  zákon  jinak,  použijí  se  pro  společnost  ustanovení  zákona  upravujícího  právní  poměry
obchodních společností a družstev.

(3) Advokát  je oprávněn vykonávat advokacii  ve společnosti až po svém zápisu  jako společníka společnosti do
obchodního  rejstříku  a  po  zápisu  splnění  vkladové  povinnosti  v  plném  rozsahu  do  obchodního  rejstříku;  oprávnění
advokáta vykonávat do té doby advokacii samostatně, ve sdružení nebo v jiné společnosti tím není dotčeno.

(4)  Advokáti,  kteří  jsou  společníky  společnosti,  vykonávají  advokacii  jménem  společnosti  a  na  její  účet.  Pokud
výkon  advokacie  jménem  společnosti  nepřipouštějí  v  jednotlivých  případech  zvláštní  právní  předpisy  4c),  vykonávají
advokáti  advokacii  vlastním  jménem  a  na  účet  společnosti;  to  samé  platí  i  v  případě,  bylli  advokát,  který  je
společníkem  společnosti,  k  poskytnutí  právních  služeb  určen  podle  tohoto  zákona.  Jako  účastník  právních  vztahů
založených v souvislosti s poskytováním právních služeb advokátem vykonávajícím advokacii ve společnosti vystupuje
vůči klientovi, jakož i vůči třetím osobám, vždy společnost; tyto právní vztahy se řídí tímto zákonem (§ 24 odst. 2 a 3) a
zvláštními právními předpisy .

(5)  Jednatel  společnosti  s  ručením  omezeným může  být  jmenován  pouze  z  řad  jejích  společníků;  prokuristou
společnosti  může  být  ustanoven  pouze  advokát.  Na  advokáty,  kteří  jsou  jednateli  nebo  prokuristy  společnosti,  se
vztahuje povinnost mlčenlivosti podle § 21, pokud se jedná o skutečnosti týkající se poskytování právních služeb touto
společností.

(6) Vyškrtnutím ze seznamu advokátů účast společníka ve společnosti zanikne a vznikne mu právo na vyplacení
vypořádacího podílu podle zvláštního právního předpisu.

(7) Dědicem  obchodního  podílu  ve  společnosti může  být  jen  advokát;  právo  dědice,  který  není  advokátem,  na
vyplacení vypořádacího podílu podle zvláštních právních předpisů tím není dotčeno.

(8) Advokát, který vykonává advokacii jako společník společnosti, nemůže ode dne vzniku účasti do dne jejího
zániku nebo do okamžiku rozhodnutí o likvidaci společnosti současně vykonávat advokacii samostatně, ve sdružení,
jako společník jiné společnosti nebo jako společník zahraniční společnosti, ani v pracovním poměru (§ 15a).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 21
 

(1)  Advokát  je  povinen  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  o  nichž  se  dozvěděl  v  souvislosti  s
poskytováním právních služeb.

(2) Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta;
máli klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech
právních  nástupců  klienta.  Zbavení  povinnosti mlčenlivosti  advokáta  klientem  nebo  jeho  právním  nástupcem  anebo
jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou a musí být adresováno advokátovi; v řízení před soudem
tak  lze  učinit  i  ústně  do  protokolu.  I  poté  je  však  advokát  povinen  zachovávat mlčenlivost,  jeli  z  okolností  případu
zřejmé, že ho klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni.

(3)  Advokát  nemá  povinnost  mlčenlivosti  ve  vztahu  k  osobě,  kterou  pověřuje  provedením  jednotlivých  úkonů
právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat.

(4) Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem,
jeli předmětem řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není advokát
vázán  též  v  řízení  podle  §  55,  v  řízení  o  žalobě  proti  rozhodnutí  Komory  anebo  v  řízení  o  kasační  stížnosti  proti
rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu 8a), jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b, a
to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta.

(5)  Povinností mlčenlivosti  advokáta  nejsou  dotčeny  povinnosti  stanovené  zvláštními  předpisy  o  správě  daní  a
poplatků; 9) i v  tomto případě  je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby
poskytl nebo poskytuje.

(6)  Povinnosti  mlčenlivosti  se  advokát  nemůže  dovolávat  v  kárném  řízení,  jakož  i  vůči  advokátovi,  který  byl
pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění (§ 33
odst.  3).  Povinnosti  mlčenlivosti  se  advokát  nemůže  dovolávat  při  plnění  povinností  podle  zákona  o  některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jakož i vůči zástupci Komory při provádění
úkonů podle odstavce 10.

(7) Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. 10)



(8) Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
(9) Povinnost mlčenlivosti v rozsahu stanoveném v odstavcích 1 až 8 se vztahuje obdobně i na

a)  zaměstnance advokáta nebo společnosti anebo zahraniční společnosti, jakož i na jiné osoby, které se s advokátem
nebo ve společnosti anebo v zahraniční společnosti podílejí na poskytování právních služeb,

b)  členy orgánů Komory a její zaměstnance, jakož i na všechny osoby, které se účastní správního řízení podle § 55
nebo  kárného  řízení,  včetně  advokátů  pověřených  předsedou  kontrolní  rady  provedením  přípravných  úkonů  k
prověření, zda došlo ke kárnému provinění (§ 33 odst. 3).

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 24a
 

(1) Advokát, který vykonává advokacii samostatně nebo ve sdružení, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za
újmu, za kterou klientovi odpovídá podle § 24 odst. 1,  jakož i pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, k  jejímuž
splnění  je advokát vykonávající advokacii ve sdružení podle zvláštních právních předpisů povinen z důvodu solidární
odpovědnosti  .  Advokát,  který  vykonává  advokacii  ve  veřejné  obchodní  společnosti  nebo  jako  komplementář
komanditní společnosti, musí být v rámci pojištění společnosti nebo samostatně pojištěn pro případ vzniku povinnosti k
náhradě újmy, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 tato společnost, a advokát je podle zvláštních právních předpisů
povinen k jeho splnění z důvodu ručení jako její společník .

(2) Limit pojistného plnění z pojištění advokátů podle odstavce 1 musí být přiměřený možné újmě.(2) Minimální
limit pojistného plnění z pojištění advokátů podle odstavce 1 stanoví Komora stavovským předpisem.
 

§ 24b
 

(1)  Společnost  s  ručením  omezeným  a  komanditní  společnost  musejí  být  od  vzniku  do  dne  svého  zrušení
pojištěny  pro  případ  odpovědnosti  za  újmu,  za  kterou  klientovi  odpovídají  podle  §  24  odst.  2  (dále  jen  "pojištění
společnosti"); pojištění společnosti je předpokladem pro její zápis do obchodního rejstříku .

(2)  Minimální  limit  pojistného  plnění  z  pojištění  společnosti  musí  činit  nejméně  50  000  000  Kč  za  každého
společníka  společnosti  s  ručením omezeným,  kterému nebyl  pozastaven  výkon advokacie,  nebo nejméně 10  000
000  Kč  za  každého  komanditistu  komanditní  společnosti,  kterému  nebyl  pozastaven  výkon  advokacie, minimálně
však 50 000 000 Kč u společnosti s ručením omezeným a 10 000 000 Kč u komanditní společnosti.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 25b
 

(1) Advokát zapůjčí příslušný svazek knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, popřípadě umožní pořízení opisu
nebo  výpisu  z  tohoto  svazku Komoře, Ministerstvu  spravedlnosti  při  výkonu  jeho  působnosti  podle  §  52b,  soudu,
orgánu činnému v trestním řízení nebo znalci, který byl ustanoven v řízení před státním nebo jiným orgánem, pokud
znalec nemůže podat znalecký posudek bez seznámení se s ním.

(2) Máli předseda kontrolní rady nebo jím pověřený člen kontrolní rady za to, že advokát při činění prohlášení o
pravosti  podpisu  porušuje  povinnosti  stanovené  tímto  zákonem  nebo  stavovským  předpisem,  je  oprávněn  knihu
zadržet; předseda kontrolní rady bez zbytečného odkladu navrhne představenstvu předběžné odejmutí knihy.

(3) Představenstvo bez zbytečného odkladu rozhodne o předběžném odejmutí knihy, nasvědčujíli skutečnosti
tomu,  že  advokát  při  činění  prohlášení  o  pravosti  podpisu  porušil  povinnosti  stanovené  tímto  zákonem  nebo
stavovským předpisem.

(4) Rozhodnutí představenstva o předběžném odejmutí knihy podle odstavce 3 zaniká
a)  nebyloli proti advokátovi,  jemuž byla kniha o prohlášeních o pravosti podpisu předběžně odejmuta, ve  lhůtě tří

měsíců od právní moci rozhodnutí o předběžném odejmutí knihy zahájeno kárné řízení v souvislosti se zadrženou
knihou o prohlášeních o pravosti podpisu,

b)    dnem právní moci  rozhodnutí  vydaného v  kárném  řízení  vedeném proti  advokátovi  v  souvislosti  se zadrženou
knihou o prohlášeních o pravosti podpisu.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)



 

HLAVA ČTVRTÁ

 

Kárná odpovědnost a kárné řízení

 

§ 32

 

(1) Advokát a advokátní koncipient jsou kárně odpovědni za kárné provinění.

(2) Kárným proviněním  je  závažné  nebo  opětovné  zaviněné  porušení  povinností  stanovených  advokátovi  nebo

advokátnímu koncipientovi tímto nebo zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem.

(3) Advokátovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných opatření:

a)  napomenutí,

b)  veřejné napomenutí,

c)  pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním předpisem,
 13)

d)  dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let,

e)  vyškrtnutí ze seznamu advokátů,.

f)      odnětí  knihy o prohlášeních o pravosti  podpisu na dobu od šesti měsíců do  tří  let,  pokud se advokát dopustil

kárného provinění při činění prohlášení o pravosti podpisu,

g)  dočasný zákaz výkonu činnosti podle § 56a uložený na dobu od šesti měsíců do tří let, pokud se advokát dopustil

kárného provinění při výkonu této činnosti.

(4) Advokátnímu koncipientovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných opatření:

a)  napomenutí,

b)  veřejné napomenutí,

c)  pokutu až do výše dvacetinásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním předpisem,
 13)

d)  vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů.

(5)  Jednáli  se  o  méně  závažné  porušení  povinností,  lze  od  uložení  kárného  opatření  advokátovi  nebo

advokátnímu  koncipientovi  upustit,  pokud  samotné  projednání  kárného  provinění  je  možno  považovat  za

postačující.Od  uložení  kárného  opatření  lze  upustit  rovněž  v  případě,  uzavřelli  kárně  obviněný  s  poškozeným

písemnou dohodu dokládající  odstranění  následků porušení  povinností  kárně obviněným v případě,  že  lze  takové

rozhodnutí považovat vzhledem k okolnostem případu za dostačující.

(6) Výnos pokut připadá Komoře.

(7) Kárné opatření odnětí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu a dočasný zákaz výkonu činnosti podle § 56a

lze uložit samostatně, nebo vedle jiného kárného opatření.

(8)  Pro  ukládání  kárného  opatření  se  použijí  přiměřeně  ustanovení  trestního  zákoníku  upravující  úhrnný  a

souhrnný trest a ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 35

 

(1)  Proti  rozhodnutí  kárného  senátu  v  kárném  řízení,  kterým  se  toto  řízení  před  kárným  senátem  končí, může

účastník kárného řízení podat do patnácti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení odvolání; odvolání má odkladný

účinek. Ustanovení věty první neplatí v případě, kdy kárný senát rozhodl kárným příkazem.

(2) O odvolání rozhoduje tříčlenný senát ustanovený z členů odvolací kárné komise (dále jen "odvolací senát").

(3)  Odvolací  senát  Komory  v  odvolacím  řízení  rozhodnutí  zruší  nebo  odvolání  zamítne  a  rozhodnutí

potvrdíanebo odvolání odmítne.. Zrušíli odvolací senát Komory odvoláním napadené rozhodnutí, rozhodne ve věci

samé nebo  ji  vrátí  kárnému senátu  k  dalšímu  řízení  a  rozhodnutí;  kárný  senát  je  v  tomto případě  vázán právním

názorem odvolacího senátu.

 

§ 35a

 



(1)  Rozhodnutí  o  uložení  kárného  opatření  napomenutí,  vyškrtnutí  ze  seznamu  advokátů  nebo  vyškrtnutí  ze
seznamu advokátních koncipientů je vykonáno dnem, kdy nabylo právní moci.

(2) Rozhodnutí o uložení kárného opatření veřejného napomenutí vykoná předseda Komory jeho uveřejněním ve
Věstníku České advokátní komory (dále jen "Věstník"); je vykonáno dnem, který je uveden v záhlaví příslušné částky
Věstníku  jako den  jejího  rozeslání. Rozhodnutí nelze vykonat, uplynulali ode dne, kdy se stalo vykonatelným, doba
delší šesti měsíců.

(3) Rozhodnutí ukládající kárné opatření dočasného zákazu výkonu advokacie nebo dočasného zákazu výkonu
činnosti podle § 56a je vykonáno dnem, kdy uplynula doba zákazu uvedená v rozhodnutí. Tato doba počíná běžet
dnem, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným; bylali vykonatelnost rozhodnutí odložena, její běh se přerušuje.

(4) Rozhodnutí o uložení kárného opatření pokuty je vykonáno dnem zaplacení pokuty Komoře ve výši stanovené
v rozhodnutí; pokud má být pokuta zaplacena ve splátkách, je rozhodnutí vykonáno dnem zaplacení poslední splátky.
Vykonatelné  rozhodnutí  o uložení  kárného opatření  pokuty  je podkladem pro  výkon  rozhodnutí  a exekučním  titulem
podle  zvláštních  právních  předpisů  14).  Pokud má  být  pokuta  zaplacena  ve  splátkách,  je  Komora  oprávněna  podat
návrh na výkon rozhodnutí i v případě, že některá ze splátek nebyla včas zaplacena; výkon rozhodnutí se v takovém
případě týká celé dosud nezaplacené částky pokuty. Toto oprávnění však může Komora použít nejpozději do splatnosti
nejblíže příští splátky.

(5) Rozhodnutí o uložení kárného opatření odnětí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu je vykonáno dnem,
kdy uplynula doba odnětí uvedená v rozhodnutí. Tato doba počíná běžet dnem, kdy byla kniha zadržena.

(6(5) Rozhodnutí  ukládající  povinnost  k  náhradě  nákladů  kárného  řízení  je  vykonáno  dnem  zaplacení  částky
nákladů řízení (§ 33a odst. 2) Komoře. Nebylali povinnost k náhradě nákladů kárného řízení splněna ve lhůtě podle
tohoto zákona nebo ve  lhůtě stanovené v  rozhodnutí, platí pro výkon rozhodnutí ukládajícího povinnost k náhradě
nákladů kárného řízení ustanovení odstavce 4 o výkonu rozhodnutí o uložení kárného opatření pokuty obdobně.
 

§ 35b
 

Na  advokáta  nebo  advokátního  koncipienta  se  pro  účely  kárného  řízení  hledí,  jako  by  se  nedopustil  kárného
provinění, popřípadě jako by mu nebylo uloženo kárné opatření
a)  dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo od uložení kárného opatření upuštěno,
b)   dnem, kdy rozhodnutí o uložení kárného opatření napomenutí nebo veřejného napomenutí bylo vykonáno, byloli

mu  uloženo  kárné  opatření  napomenutí  nebo  veřejného  napomenutí.  Nebyloli  rozhodnutí  o  uložení  kárného
opatření veřejného napomenutí vykonáno ve  lhůtě uvedené v § 35a odst. 2, hledí se dnem uplynutí  této  lhůty na
toho, komu bylo uloženo, jako by se kárného provinění nedopustil,

c)    uplynulali  ode  dne,  kdy  rozhodnutí  o  uložení  kárného  opatření  bylo  vykonáno,  doba  jednoho  roku,  byloli mu
uloženo kárné opatření pokuty, kárné opatření dočasného zákazu výkonu advokacie, kárné opatření odnětí knihy
o prohlášeních o pravosti podpisu nebo kárné opatření dočasného zákazu výkonu činnosti podle § 56aadvokacie,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 38
 

(1)  Advokátní  koncipient  vykonává  u  advokáta,  usazeného  evropského  advokáta,  nebo
u  společnosti  neboanebo  u  zahraniční  společnosti  právní  praxi,  jejímž  cílem  je  získat  pod  vedením  a
dohledem školiteleadvokátaznalosti a osvojit si zkušenosti potřebné k výkonu advokacie.

(2)  Školitelem  může  být  pouze  advokát,  který  vykonává  advokacii  po  dobu  nejméně  jednoho  roku;  v
odůvodněných případech může představenstvo tuto podmínku prominout. Advokát může být školitelem nejvýše pěti
advokátních koncipientů současně; advokát nahlásí Komoře, vůči kterým koncipientům vykonává funkci školitele. V
případě  advokáta,  který  vykonává  advokacii  samostatně,  je  školitelem  tento  advokát;  ve  sdružení,  společnosti  a
zahraniční  společnosti  vykonává úlohu školitele pověřený advokát;  o  tom  je  sdružení,  společnost nebo zahraniční
společnost  povinna  informovat  Komoru.  Pověřeným  advokátem může  být  rovněž  spolupracující  advokát.  Práva  a
povinnosti školitele a advokátního koncipienta při výkonu právní praxe stanoví stavovský předpis.

(3(2)  Při  výkonu  právní  praxe  je  koncipient  povinen  postupovat  v  souladu  s  tímto  zákonem  a  stavovskými
předpisy. Advokátní koncipient je povinen absolvovat vzdělávací akce, které stanoví Komora stavovským předpisem
jako součást právní praxe; účast na těchto vzdělávacích akcích se považuje za výkon práce.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 



ČÁST ŠESTÁ

 

KOMORA

 

§ 40

 

(1) Zřizuje se Komora se sídlem v Praze a s pobočkou v Brně. Pobočka zejména zajišťuje působnost Komory pro

evropské advokáty a advokáty se sídlem v obvodu krajských soudů v Brně a Ostravě a pro jejich advokátní koncipienty.

(2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací všech advokátů.

(3) Komora vykonává veřejnou správu na úseku advokacie
 15)

.

(4) Komora je právnickou osobou. Komora může založit veřejně prospěšnou právnickou osobu.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 42

 

Sněm

 

(1) Nejvyšším orgánem Komory je sněm.

(2)  Právo  účastnit  se  sněmu  mají  všichni  advokáti.  Zastoupení  advokáta  na  sněmu  jiným  advokátem  není

přípustné.

(3) Představenstvo svolává sněm tak, aby se sešel nejpozději do konce čtvrtého kalendářního  rokučtyř let  od

předchozího sněmu.

(4) Představenstvo  sněm svolá  též  tehdy,  pokud o  to  písemně požádá  v  průběhu dvou  kalendářních měsíců

alespoň  třetina  všech  advokátů  nebo  pokud  o  to  požádá  kontrolní  rada.  Představenstvo  je  v  těchto  případech

povinno  svolat  sněm  nejpozději  do  dvou  měsíců;  pokud  tak  představenstvo  neučiní,  je  oprávněna  svolat  sněm

kontrolní rada. Sněm musí být v těchto případech svolán  tak, aby se sešel nejdříve do  jednoho a nejpozději do  tří

měsíců ode dne svolání.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 44

 

Představenstvo

 

(1) Představenstvo je výkonným orgánem Komory.

(2)  Představenstvo  má  jedenáct  členů  a  pět  náhradníků;  klesneli  počet  členů  představenstva  pod  počet

stanovený tímto zákonem, je představenstvo oprávněno doplnit z řad náhradníků členy nové.

(3) Představenstvu přísluší rozhodovat o

a)  vyškrtnutí ze seznamu advokátů podle § 8 odst. 1 písm. a) a c),

b)  vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů podle § 37 odst. 3 z důvodu nesplňování podmínky uvedené v § 37

odst. 1 písm. c),

c)  pozastavení výkonu advokacie podle § 9 odst. 2 písm. a) a c) nebo § 9 odst. 3,

d)   pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta podle § 37 odst. 5 z důvodů uvedených v § 9 odst. 2

písm. a) a c) nebo § 9 odst. 3,

e)  zrušení rozhodnutí o pozastavení výkonu advokacie podle § 55 odst. 7,

f)   zrušení rozhodnutí, kterým nebyl výkon advokacie pozastaven podle § 55 odst. 8,.

g)  předběžném odejmutí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu podle § 25b odst. 1 a 2,

h)  předběžném pozastavení výkonu činnosti podle § 56a, a to na základě návrhu kontrolní rady.



 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 46
 

Kontrolní rada

 

(1) Kontrolní rada je kontrolním orgánem Komory.
(2) Kontrolní rada má 7054 členů.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

ČÁST SEDMÁ

ČINNOST KOMORY V OBLASTI MEDIACE

 
§ 49a
 

(1) Komora zajišťuje vzdělávání advokátů v oblasti mediace a zajišťuje pro ně zkoušky mediátorů podle zákona o
mediaci.

(2)  Neníli  dále  uvedeno  jinak,  použijí  se  pro  obsah  zkoušky  a  její  náležitosti  obdobně  ustanovení  zákona  o
mediaci.

(3) Komora umožní  do 6 měsíců od doručení  žádosti  vykonat  po uhrazení  poplatku  ve  výši  5  000 Kč  zkoušku
mediátora každému advokátovi; pokud advokát požaduje vykonat rovněž zkoušku z rodinné mediace, činí poplatek 10
000 Kč. Poplatek je příjmem Komory.

(4(4) Na základě žádosti lze zkoušku mediátora vykonat v rámci advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti nebo
uznávací zkoušky; poplatek za vykonání takovéto zkoušky se zvyšuje o 5 000 Kč. Pokud uchazeč požaduje vykonat
rovněž zkoušku z rodinné mediace, zvyšuje se poplatek o dalších 5 000 Kč.

(5) Advokát, který byl zapsán do seznamu mediátorů,  je povinen tuto skutečnost oznámit do 1 týdne Komoře;
Komora  tuto  skutečnost  bez  zbytečného  odkladu  zaznamená  do  seznamu  advokátů  nebo  seznamu  evropských
advokátů. Na žádost advokáta, který byl zapsán do seznamu mediátorů, zaznamená Komora v seznamu advokátů
nebo seznamu evropských advokátů jeho zaměření v oblasti mediace.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

 

ČÁST DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

 
§ 52d

 
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   poskytne právní služby opakovaně a za úplatu, ačkoli není osobou oprávněnou k  jejich poskytování podle § 2
odst. 1, nebo

b)  použije označení "advokát", ačkoli nesplňuje zákonné podmínky pro používání takového označení.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 3 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1

písm. b) pokutu do 200 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 1 roku.
(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává Ministerstvo spravedlnosti.

 



 

ČÁST DESÁTÁ
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Správa cizího majetku advokátem

§ 56
 

(1) Advokát  je  oprávněn  spravovat  cizí majetek,  včetně  přijímání  peněz  a  listin  do  úschovy  za  účelem  jejich
vydání dalším osobám a výkonu funkce insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu 17).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

56a
 

(1) Peníze, cenné papíry nebo jiný majetek přijatý advokátem do správy je advokát povinen uložit na zvláštní účet
u banky nebo u jiné osoby oprávněné podle zvláštních právních předpisů k přijímání vkladů nebo ke správě cenných
papírů anebo jiného majetku.

(2) Klient je povinen uhradit advokátovi náklady se správou majetku uvedeného v odstavci 1.
(3) Smlouvu o správě majetku, kopie klientem předložených dokladů, plnou moc udělenou mu klientem, popřípadě

další  listiny vzniklé v souvislosti se správou majetku podle předchozích odstavců, uschovává advokát po dobu deseti
let od ukončení správy.

(4) Pro přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám se ustanovení odstavců 1 až
3 použijí obdobně.

(5(4) Podrobnosti o povinnostech advokáta podle předchozích odstavců stanoví stavovský předpis.
 

§ 56b
 

(1) Máli předseda kontrolní rady nebo pověřený člen kontrolní rady za to, že advokát při správě majetku podle §
56a porušuje povinnosti  stanovené  tímto  zákonem nebo  stavovským předpisem, navrhne předseda  kontrolní  rady
představenstvu předběžné pozastavení výkonu této činnosti.

(2)  Představenstvo  bez  zbytečného  odkladu  rozhodne  o  předběžném  pozastavení  výkonu  této  činnosti,
nasvědčujíli  skutečnosti  tomu,  že  advokát  při  správě  majetku  podle  §  56a  porušil  povinnosti  stanovené  tímto
zákonem nebo stavovským předpisem.

(3) Rozhodnutí představenstva o předběžném pozastavení výkonu správy majetku zaniká
a)   nebyloli proti advokátovi,  jemuž byl  výkon správy majetku dočasně pozastaven, ve  lhůtě  tří měsíců od právní

moci  rozhodnutí  o  předběžném  pozastavení  výkonu  správy  majetku  podle  §  56a  zahájeno  kárné  řízení  v
souvislosti se správou majetku,

b)    dnem  právní  moci  rozhodnutí  vydaného  v  kárném  řízení  vedeném  proti  advokátovi  v  souvislosti  se  správou
majetku.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


