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Úvod

Tato  diplomová  práce  pojednává  o  postavení,  činnosti  a  organizaci  České  advokátní 

komory.  Toto téma jsem si vybral, neboť považují tuto příležitost za výbornou možnost, jak se 

dozvědět více o správě věcí advokátských. Po ukončení studií na právnické fakultě plánuji spojit 

svoji  budoucnost  právě  s advokacií.  Míním,  že  každý,  kdo  se  věnuje,  či  se  chce  věnovat 

advokacii,  by měl  mít  povědomí o fungování  a  organizaci  České advokátní  komory jakožto 

nezávislé a svobodné stavovské organizaci. 

Zájmové  (profesní)  samosprávě,  kam  patří  i  Česká  advokátní  komora,  nikdy  nebyla 

věnována  velká  pozornost  ze  strany právní  nauky.  Publikace  pojednávající  o  samosprávě  se 

povětšinou soustřeďují na samosprávu územní a samospráva zájmová (profesní) zůstává již po 

dlouhá léta, ba století, opomíjená. Nejedná se o opomíjení pouze ze strany nauky, ale i judikatura 

na toto téma není příliš bohatá a najde se poskromnu rozhodnutí týkajících se profesních komor. 

Z tohoto důvodu nejen širší právní veřejnost nemá rozsáhlé povědomí o aspektech a důvodech 

existence České advokátní komory, ale i samotní advokáti a advokátští koncipienti často nevědí, 

co vše je spojeno se zápisem do Komory. Profese advokáta by měla být spojena s dodržováním 

určitého standardu etického a právního chování a advokáti by měli  jít  společnosti  příkladem. 

Bohužel se tak často neděje. Důkazem je existence velkého množství kárných řízení vedených 

proti advokátům a advokátním koncipientům.   

Tato diplomová práce se skládá ze tří částí. V první kapitole jsem si dál za úkol dát čtenáři 

určitou základní představu o vývoji samosprávy advokacie v naší zemi. Soustřeďuji se na historii 

advokacie  od  poloviny  19.  století,  neboť  v této  době  se  začala  formovat  určitá  samospráva 

advokacie.  Dále  se  zabývám  vyprázdněním  samosprávy  po  nástupu  komunismu 

v Československu  až  k jejímu  opětovnému  obnovení  po  roce  1989.  Za  téměř  30  let,  od 

znovuobnovení samosprávy, advokacie prodělala bujarý vývoj. Vedle historického exkurzu se 

v této části věnuji vymezení České advokátní komory, jaké jsou její znaky a jak se k samosprávě 

profesních  komor  staví  judikatura  našich  soudů.  Dalším  tématem  této  části  je  zodpovězeni 

otázky, proč je důležité,  aby správa věcí advokátských nebyla spravována státní správou, ale 

formou profesní samosprávy. 

Česká advokátní komora je právnickou osobou. Koncepce právnických osob v právní úpravě 

vychází z teorie fikce, z čehož vyplývá, že právnické osoby jsou umělé útvary. Proto je zákonem 

o  advokacii  stanovena  povinnost  vytvořit  organizační  strukturu  Komory.  V této  části  se 

pojednává o orgánech Komory. Věnuji se základním pravomocem jednotlivých orgánů, tak jak 
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jsou  stanoveny  zákonem  a  stavovskými  předpisy.  Obracím  pozornost  také  na  ustavování 

advokátů do funkcí v orgánech. Vedle prostého shrnutí faktů se věnuji i existujícím problémům a 

sporným otázkám spojených  s organizační  strukturou Komory.  Především se jedná  o správu 

advokacie. Dnes je nejvyšším orgánem sněm, kterého se mají právo účastnit všichni advokáti 

zapsaní  v Komoře.  Taková správa na první  pohled přináší  problém, neboť jednání  sněmu se 

účastní pouze malé procento všech advokátů.  Rozhodnutí  jsou přijímána menšinou advokátů, 

avšak zavazují všechny advokáty.  

Ve třetí části zkoumám a popisuji, jakou činnost má na starosti Komora. V této diplomové 

práci se zaměřuji především na normativní činnost Komory a vše co s ní souvisí. Toto je stěžejní 

část mé práce. Komoře je dána pravomoc vydávat stavovské předpisy. Široká právní veřejnost se 

shoduje,  že  tyto  normy  jsou  závazné  pro  všechny  osoby,  které  jsou  zapsány  v seznamech 

vedených Komorou a zároveň se připouští,  že v určitých případech mají stavovské předpisy i 

přesah a zavazují i osoby, které stojí mimo Komoru. Tímto však shoda končí. Někteří právní 

teoretici  mají  za  to,  že  předpisy  vydávané  profesními  komorami  s povinným členstvím jsou 

právními předpisy. Jiní mají názor opačný. Říkají, že tyto předpisy nejsou obecně závazné a mají 

pouze obecnou závaznost osobní, a proto se nejedná o právní předpisy. Tato otázka mne velice 

zaujala,  a  proto  provádím analýzu  argumentů  obou skupin.  Pokouším se zodpovědět,  jsou-li 

předpisy  profesních  komor  s povinným  členstvím  právními  předpisy  či  nikoliv.  V  rámci 

zběžného rozboru předpisů upravujících profesní komory je nasnadě otázka jejich přezkumu. Ve 

stávající  právní úpravě neexistuje  uspokojivá odpověď, které soudy mají  na starosti  přezkum 

předpisů profesních komor. V danou chvíli ani soudy, ani právní teoretici s určitostí neví, zdali 

stavovské  předpisy  mají  přezkoumávat  správní  soudy  či  ústavní  soudy.  Z tohoto  důvodu  se 

zaměřuji  na analýzu právní  teorie  a  judikatury.  Podstatou této,  dle  mého názoru naléhavé a 

důležité, otázky je rozbor stávajícího stavu a předložení návrhu možné úpravy. 

Taktéž se v této práci pozastavují nad jednou z pravomocí, která je zákonem o advokacii 

svěřena ministrovi spravedlnosti. Má-li ministr za to, že stavovský předpis Komory je v rozporu 

se zákonem, je oprávněn podat návrh na jeho přezkoumání soudem. Na základě rozboru tohoto 

ustanovení  si  pokládám otázku.  Jedná se  o  oprávnění  podat  návrh  na  přezkum stavovského 

předpisu pro jeho případný rozpor se zákonem, nebo se jedná se o povinnost? 

Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s Českou advokátní komorou a poukázat 

na možná úskalí stávající právní úpravy, popřípadě navrhnout vhodná řešení. 
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1 Postavení České advokátní komory

Tato  část  se  zabývá  postavením  České  advokátní  komory  (dále  jen  „ČAK“ nebo 

„Komora“) v rámci jejího zařazení v právním systému České republiky a také způsobem, jakým 

byla advokacie a její správa upravována v naší zemi v průběhu času. Zaměřuji se na postavení 

komory od doby, kdy byla advokacie poprvé upravena jako samosprávná stavovská organizace, 

až do období, kdy došlo k znovuobnovení profesní, a tedy i advokátní, samosprávy. V preambuli 

Ústavy1 je mj. řečeno, že český stát se obnovuje jakožto svobodný a demokratický stát, jenž se 

znovu  stává  součástí  rodiny  evropských  a  světových  demokracií.  Mezi  základní  atributy 

evropských a světových demokracií zajisté patří i samospráva věcí advokátských. Poslední část 

této části bude věnována otázce teoretického vymezení Komory a důvodům zakotvení Komory 

jakožto samosprávné stavovské organizace.

1.1 Historické postavení Komory a její vymezení v současnosti

1.1.1 Postavení Komory v letech 1849-1868

K první úpravě advokátské stavovské samosprávy v Habsburské monarchii došlo přijetím 

provizorního  advokátního  řádu  z roku  18492.  V rámci  provizorního  advokátního  řádu  byla 

poprvé upravena samospráva. Přestože se poměry začaly uvolňovat, byl tímto řádem zároveň 

fakticky  potvrzen  tzv.  princip  numerus  clausus3.  Z tohoto  důvodu  ještě  nelze  hovořit  o 

svobodném  výkonu  advokacie,  neboť  advokáty  jmenoval  ministr  spravedlnosti,  který  mohl 

rozhodnout o navýšení či snížení počtu advokátských míst. Přestože na území monarchie vznikly 

první  advokátní  komory,  z textu  provizorního  advokátního  řádu  je  patrné,  že  se  na  komory 

pohlíželo především jako na úřady než na orgány stavovské samosprávy.4 

V dalších  letech  probíhala  diskuze  o  možnosti  svobodného  výkonu  advokacie.  Tato 

diskuze  probíhala  i  na  poli  „pražské  komory  advokátů“.  Tato  komora  se  volnému  výkonu 

advokacie bránila, neboť stávajícím advokátům vyhovovalo prostředí s minimální konkurencí. 

Zpřístupnění  volného  výkonu  advokacie  by  totiž  nejspíše  způsobilo  enormní  nárůst  počtu 

1  Preambule, Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
2  Císařské nařízení č. 364/1849 ř.z., provizorní advokátní řád. In: BALÍK, Stanislav. Advokacie včera a dnes: 

vybrané texty z dějin a současnosti advokacie.
3  To znamená, že advokacie byla i nadále regulována státní mocí a nestačilo splnit obecné podmínky pro přístup 

do advokacie. 
4  BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. s. 101.
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advokátů, čímž by došlo ke zvýšení konkurence. Pražská komora advokátů tudíž vřele vítala tzv. 

„monopol advokátský“5.

1.1.2 Postavení Komory v letech 1869-1989

V roce 1869 nabyl účinnosti advokátní řád č.  96/1868 ř. z., čímž započal „zlatý věk české 

advokacie“6.  Těmito  slovy  charakterizoval  Stanislav  Balík  období  v letech  1869  až  1918. 

Důležitou změnou, kterou přinesl nový advokátní řád, bylo zrušení principu numerus clausus. 

Hned v úvodu advokátního řádu se uvádělo, že již není třeba být jmenován do úřadu, ale postačí 

pouze prokázat, že osoba splnila zákonné podmínky pro výkon advokacie.7 Tímto se advokacie 

stala  svobodným povoláním. Lze konstatovat,  že  tento advokátní  řád se stal  klíčovou právní 

úpravou  advokacie  v našich  zemích,  jelikož,  ač  s drobnými  úpravami,  byl  na  našem území 

účinný téměř šedesát let. Přečkal bouřlivá období první světové války i vyhlášení samostatného 

Československého  státu.  Následně  posloužil  také  jako  inspirace  při  přípravách  zákona  o 

advokacii z roku 19968, který vznikal již ve svobodné a demokratické společnosti.

Přijetím  advokátního  řádu  obdržely  advokátní  komory,  jakožto  orgány  stavovské 

samosprávy, větší pravomoc a získaly tak určitou nezávislost vůči soudům i správním úřadům.9 

Na našem území  byly  zřízeny  tři  advokátní  komory.  V Čechách  působila  komora  se sídlem 

v Praze,  na Moravě komora se sídlem v Brně a ve Slezsku komora,  jež měla sídlo v Opavě. 

Komory se skládaly z advokátů, kteří byli do příslušných komor zapsáni podle místa bydliště.10 

Samostatnost advokacie spočívala v tom, že v souladu s advokátním řádem, byla nezávislá na 

moci soudní. Tato skutečnost se projevovala například tím, že v prvním stupni disciplinárního 

řízení nad advokáty a advokátními kandidáty měly pravomoc orgány komor, nikoliv soudy.11 

Samotnou  podobu  trestu  a  způsob  jeho  ukládání  měl  dle  advokátního  řádu  stanovit  až 

Disciplinární statut. Dále samospráva spočívala v tom, že komory měly právo vydávat a přijímat 

stavovské předpisy, a to jednací řád a jednací řád výboru. Je však třeba dodat, že nezávislost byla 

pouze  relativní,  neboť  v samotném  advokátním  řádu  bylo  velké  množství  ustanovení,  která 

svěřovala v některých oblastech pravomoc soudům či ministrovi spravedlnosti. Ten mohl rušit 

5  BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. s. 96.
6  Tamtéž. s. 110.
7  § 1 zákona č. 96/1868 ř. z., řád advokátský. In: BALÍK, Stanislav.  Advokacie včera a dnes: vybrané texty 

z dějin a současnosti advokacie.
8  Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii.
9  KINDL, Vladimír. Právnický stav a právnické profese v minulosti. s. 210.
10  § 22 zákona č. 96/1868 ř. z., řád advokátský. In: BALÍK, Stanislav.  Advokacie včera a dnes: vybrané texty 

z dějin a současnosti advokacie.
11  § 33, tamtéž.
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obvody, v jejichž  rámci  byly komory zřízeny,  případně mohl nové komory zřídit.  V případě 

stavovských předpisů přijímaných komorami byla nezávislost též omezena, jelikož jednací řád i 

jednací řád výboru musel být předložen ke schválení ministrovi spravedlnosti.

Zákonem č. 40/1872 ř. z.  o vykonávání moci disciplinární nad advokáty a advokátními 

kandidáty byl  proveden  §  33  advokátního  řádu,  čímž  znovu  došlo  k posílení  pravomocí 

advokátních  komor,  jakožto  orgánů  stavovské  samosprávy.  Jak  již  bylo  zmíněno  výše, 

nezávislost  byla  pouze  ohraničena.  Toto  omezení  se  projevovalo  zejména  v disciplinárních 

řízeních,  neboť  v rámci  nich  příslušelo  nejvyšší  právo  dohledu  ministrovi  spravedlnosti. 

Disciplinární řízení bylo dvouinstanční. V první instanci měla komora plnou nezávislost a nikdo 

nemohl zasahovat do komorou přijímaných nálezů a usnesení. V této fázi řízení rozhodovala 

disciplinární  rada komory. Členové byli  volení  na období tří  let  z advokátů,  kteří  byli  členy 

příslušné  komory.  Byl-li  advokát  zvolen  do  disciplinární  rady,  neměl  právo  tuto  funkci 

odmítnout a musel povinně zasedat v disciplinární radě. Důkazem toho, že komory nejsou plně 

samosprávné, byl fakt, že opravný prostředek proti usnesením a nálezům disciplinární rady se 

nepodával k dalšímu orgánu komory, ale k Nejvyššímu soudu. 

Po vzniku samostatného Československa došlo k recepci předpisů rakouských, a to normou 

č.  11/1918  Sbírky  zákonů  a  nařízení  státu  československého.  Toto  období  se  vyznačuje 

kontinuitou  předchozích  předpisů  a  advokátní  předpisy  nedoznaly  velkých  změn.  Nadále 

existovaly tři komory, a to v Praze, Brně a v Opavě. V čele těchto komor stála neformální Stálá 

delegace advokátních komor. 

Po začátku okupace12 vedle komor protektorátních byla zřízena Říšská komora právních 

zástupců v Protektorátu Čechy a Morava.13 To mělo za následek, že ti kdo byli zapsání pouze 

v komoře protektorátní měli rozdílné postavení oproti advokátům zapsaným v Říšské komoře a 

projevovalo se to nepřipuštěním advokátů v protektorátní komoře k říšskoněmeckým soudům.14 

V tomto období si tak Komory zachovaly samosprávný charakter pouze formálně.15 V roce 1945 

byla  německá  vojska  poražena  a  8.  května  1945 kapitulovala.  Po  osvobození  se  situace  do 

původního stavu nenavrátila,  neboť stavovské samosprávy se okamžitě ujaly národní výbory, 

vytvořené  v rámci  komor.16 Následně  v únoru  roku  1948  moc  v naší  zemi  přešla  do  rukou 

komunistů. S. Balík charakterizoval17 období od 25. února 1948 do 31. prosince 1948 jako „…

etapu  likvidace  advokátní  stavovské  samosprávy.  Probíhala  ve  dvou  hlavních  liniích,  a  to 

12  V období od 14 do 16. března 1939 německá vojska obsadila zbytek českého území.
13  BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. s. 180.
14  Tamtéž. 
15  Tamtéž, s. 182.
16  Tamtéž, s. 190.
17  BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. s. 204.
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faktické, jež byla provedena převzetím agendy obou advokátních komor v českých zemích akčním 

výborem  a  správními  komisemi,  a  právní,  spočívající  v přípravě  a  přijetí  nového  zákona  o 

advokacii.“ Zákonem  z roku  194818 bylo  zakotveno,  že  advokacie  se  vykonává  pouze 

v krajských sdruženích advokátů,19 na jejichž činnost dohlíželo Ústřední  sdružení  advokátů v 

Praze20.  Celé  období  od  roku  1948  až  do  roku  1989  lze  tak  charakterizovat  jako  období 

vyprázdnění  samosprávy  advokacie,  která  byla  tehdejším  režimem  vnímána  jako  „třídní 

nepřítel“21.  

1.1.3 Postavení Komory od revoluce až po současnost

Česká advokátní komora (dále jen „Komora“ nebo „ČAK“) v nynější podobě byla zřízena 

zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii ze dne 13. března 1996, jenž nabyl účinnosti 1. července 

1996 (dále  jen  „zákon o  advokacii“).  Po  revoluci  byly  právní  předpisy  neustále  měněny  a 

novelizovány. Tato  „legislativní smršť“22 se dotkla i zákona o advokacii,  který byl k prosinci 

roku 2019 novelizován již čtyři a dvacetkrát. Samotná Komora je upravena v §§ 40-49 zákona o 

advokacii.  ČAK  je  právnickou  osobou  veřejného  práva,  které  byla  na  jedné  straně  svěřena 

samospráva pro celý advokátní  stav jakožto  samosprávné stavovské organizaci,23 a na straně 

druhé  vykonává  veřejnou  správu  na  úseku  advokacie.24 Jedná  se  tedy  o  veřejnoprávní 

korporaci.25 

Cesta ke vzniku Komory tak, jak ji známe dnes, vedla skrze náročný a dlouhý vyjednávací 

proces. Ve stávající podobě Komora začala vznikat spolu se sametovou revolucí a následnou 

demokratizací naší země. Od roku 1990 až do roku 1996 u nás působily dvě komory, Česká 

advokátní komora (dále jen „Komora advokátů“) a Komora komerčních právníků ČR (dále jen 

„Komora  právníků“).  K této  situaci  došlo  proto,  že  se  řada  advokátů  stavěla  odmítavě 

k myšlence,  že  by  do  advokacie  byli  připuštěni  i  ostatní  právníci.26 Důsledkem  tohoto 

odmítavého postoje bylo, že České národní radě v roce 1990 byly předloženy dva zákony, a to 

zákon č. 128/1990 Sb., o advokacii a zákon č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní 

pomoci jimi poskytované (dále jako „zákon o Komerčních právnících“). Přijetím těchto zákonů 

18  Zákon č. 322/1948 Sb., o advokacii.
19  § 2 odst. 1, zákona č. 322/1948 Sb., o advokacii. 
20  § 18 odst. 2, tamtéž.
21  BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. s. 222.
22  Vychopeň, Martin. Projev předsedy ČAK JUDr. Martina Vychopně. Bulletin advokacie. 2010(10). s. 7.
23  § 40 odst. 2 zákona o advokacii
24  § 40 odst. 3, tamtéž.
25  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 698.
26  BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. s. 227.
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a vznikem samostatných komor, jež sdružovaly představitele těchto profesí, došlo k rivalitě a 

soupeření mezi jejich představiteli.27 

Komora  právníků  se  účinností  zákona  o  komerčních  právnících  oddělila  od  Unie 

podnikových  právníků  (dále  jen  „Unie“)  a  řada  právníku  v této  době  z Unie  vystoupila.28 

Přestože se Komora právníků účinností zákona o Komerčních právnících od Unie oddělila, tak 

až  do  ustavení  představenstva  a  disciplinární  komise  Komory  právníků  jejich  působnost 

vykonávalo  ústředí  podnikových  právníků  České  republiky.  Stejně  tak  dozorčí  činnost 

vykonávala dozorčí rada Unie, a to až do ustanovení dozorčí rady Komory právníků.29 

Činnost komerčních právníků se příliš nelišila od činnosti  advokátů. Komerční právníci 

poskytovali právní pomoc fyzickým a právnickým osobám, v rámci činnosti provozované jako 

nezávislé povolání. Právní pomoc spočívala v poskytování právních porad, zpracování právních 

rozborů,  sepisování  smluv  a  dalších  činností,  avšak  pouze  ve  věcech  souvisejících 

s podnikatelskou  činností  jejích  klientů.30 Totožně  jako  Komora  advokátů,  tak  i  Komora 

právníků  byla  právnickou  osobou,  která  sdružovala  všechny  komerční  právníky  zapsané 

v seznamu vedeném Komorou právníků.31   

Komora  advokátů,  vznikla  jako  právní  nástupce  Ústředí  české  advokacie  v Praze, 

krajských sdružení advokátů a Městského sdružení advokátů v Praze32 a byla zřízena účinností 

zákona č. 128/1990 Sb.,  o advokacii.  Jednalo se o první zákon, který se zasloužil  o obnovu 

advokacie v ČR. Význam tohoto zákona byl výstižně shrnut v článku na webových stránkách 

ČAK,33 jenž pojednával o vývoji právní úpravy advokacie v ČR od r. 1990. Již v úvodu tohoto 

článku je  řečeno:  „Zákon č.  128/1990 Sb.,  o  advokacii  představoval  základní  transformační 

nástroj  pro  obnovu nezávislé  advokacie  v ČR.“ Advokáti  a  komerční  právníci  byli  sdruženi 

v různých nezávislých komorách právnických profesí. Tyto profese měli mnoho společného, a to 

včetně právní úpravy určení odměny za jimi poskytované služby. Pro obě profese byla vydána 

společná  vyhláška  ministerstva  spravedlnosti  České  republiky  č.  270/1990  Sb.,  o  odměnách 

advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci. 

V průběhu  let  1993-1994  probíhala  oboustranná  jednání,  která  měla  za  cíl  skoncovat 

s dosavadní  dvoukolejností  a vytvořit  jedinou komoru,  jež by sdružovala jak advokáty,  tak i 

27  BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. s. 228.
28  PÁR SLOV Z HISTORIE: zpracováno na základě matriálu JUDr. Vinš: Unie podnikových právníků České 

republiky období 1990 – 2000. [online]. [cit. 2019.10.12]. Dostupné z: https://www.uppcr.cz/cs/o-unii/ 
29  § 45 odst. 1 zákona o komerčních právnících.  
30  § 2 odst. 1, tamtéž.
31  § 33 odst. 2, 3, tamtéž.
32  § 46 odst. 1 zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii.
33  Vývoj  právní  úpravy  advokacie  v ČR  od  roku  1990 [online].  [cit.  2019.10.11].  Dostupné  z: 

https://www.cak.cz/assets/doporucujeme/zakony-o-advokacii---legislativni-vyvoj-1990-2015.pdf 
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dosavadní komerční právníky.34 Důvody pro tyto úvahy a jednání o sloučení byly prozaické. 

Činnost obou profesí se postupně sbližovala a zároveň se v určitých oblastech překrývala, což 

vedlo k názoru, že tato dvojkolejnost se stala nepraktickou.35 Nepraktičnost spočívala především 

v tom,  že  komerční  právníci  nemohli  zastupovat  své  klienty  v situacích,  kdy  se  určitý  spor 

netýkal  podnikatelské  činnosti.  Taktéž  byla  omezena  vzájemná  spolupráce  mezi  právníky  a 

advokáty,  neboť právní  úprava jejich  postavení  byla  regulována různými právními  předpisy. 

Důsledkem popsaného byla skutečnost, že se komerční právníci a advokáti nemohli vzájemně 

zastupovat, a ani nemohli poskytovat právní služby společně.36  

V důvodové zprávě k zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii37 se uvádí, že jednou z příčin, 

kvůli  kterým  bylo  třeba  přijmout  nový  zákon,  byly  i  výše  zmíněné  problémy  spojené 

s dvojkolejností. Důvodová zpráva navíc zdůrazňovala další důležitý aspekt pro přijetí nového 

zákona  a  sice  potřebu přiblížit  naši  právní  úpravu poskytování  právních  služeb mezinárodní 

úpravě.  Česká republika  totiž  uzavřela  s Evropskými společenstvími  a  jejich  členskými státy 

Evropskou  dohodu  o  přidružení.  V rámci  této  dohody  se  Česká  republika  zavázala  zajistit 

postupnou kompatibilitu  našich právních předpisů a předpisů Společenství,  což se dotýkalo i 

poskytování právních služeb. Následně začala jednání o nové právní úpravě, a po několikaleté 

diskuzi byl přijat zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. V době přijetí byl tento zákon především 

zákonem „slučovacím“38. Účinností tohoto zákona došlo ke vzniku stávající  České advokátní 

komory,  která  sjednotila  dosavadní  Komoru  advokátů  a  Komoru  právníků  a  stala  se  jejich 

právním nástupcem. Právní služby již nadále nebyly poskytovány představiteli  dvou různých 

nezávislých  právních  profesí.  Došlo  tak  k odstranění  nadbytečné  dvojkolejnosti  v oblasti 

poskytování právních služeb. Všichni ti,  kteří  byli  zapsáni v seznamu advokátů vedeném dle 

předchozího zákona, jakož i ti, jež byli zapsaní v seznamu komerčních právníků, byli zapsání i 

bez žádosti do ČAK, a to dnem účinnosti zákona o advokacii. Výše popsané se netýkalo pouze 

právníků a advokátů, ale i advokátních koncipientů a právních čekatelů komerčních právníků.39  

Potřeba  existence  samostatné  a  na  státu  nezávislé  Komory  vychází  z předpokladu,  že 

základním  pilířem40 pro  výkon  profese  advokáta,  jakožto  svobodného  povolání,  je 

nezávislost. Nezávislost spočívá v tom, že advokát nemůže být závislý na tom, vůči komu by 

případně  prosazoval  zájmy  svých  klientů.  Z tohoto  důvodu  musí  být  advokacie  oddělena 

34  BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. s. 229.
35  Tamtéž.
36  Tamtéž. 
37  Návrh zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: důvodová zpráva k návrhu zákona o advokacii. [online]. [cit. 2019-

10-25] Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t192000b.htm
38  BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. s. 234.
39  § 57 a 58 zákona o advokacii.
40  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 84.
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institucionálně, jak od moci soudní, tak i od dalších složek státu, resp. od státu samotného. Tento 

požadavek vychází z předpokladu, že pokud by správu advokacie vykonával stát, nedalo by se 

hovořit  o  nezávislosti  advokacie,  neboť státní  správa  by  vždy umožňovala  přímé zásahy do 

činnosti advokáta.41 Advokát musí mít jistotu, že nebude postihován za to, že hájí zájmy svých 

klientů, čehož je dosaženo právě tím, že stát svěřuje Komoře dohled nad dodržováním povinností 

advokátů, tedy přenáší svá oprávnění na zvláštní stavovskou organizaci. Zákonodárci zároveň 

nemohli dopustit, aby Komora byla  „…ve věcech své působnosti konečnou a nekontrolovanou 

instancí  při  rozhodování  o  subjektivních  právech  těch,  kteří  této  samosprávě  podléhají.“42 

V současném  zákoně  je  upravena  možnost  se  domáhat  soudní  ochrany  vůči  některým 

rozhodnutím přijímaným Komorou. Advokát se může obrátit na správní soud ve věci přezkumu 

rozhodnutí  přijatého  odvolacím  kárným  senátem.43 Kárnému  řízení,  odvolání  a  případnému 

přezkumu  ve  správním  soudnictví  je  blíže  věnována  kapitola  3.2.  Významným  nástrojem 

dohledu  moci  výkonné  nad  činností  Komory  je  oprávnění  ministra  spravedlnosti  posoudit 

stavovské  předpisy  přijaté  orgány  Komory.  V případě,  že  ministr  spravedlnosti  dojde  při 

posouzení  stavovského  předpisu  Komory  k názoru,  že  tento  je  v rozporu  se  zákonem,  je 

oprávněn podat návrh na jeho přezkoumání soudu.44  

1.2  Vymezení ČAK

1.2.1 Teoretické vymezení ČAK

Jak  již  bylo  řečeno  v bodě  1.1.3.,  Česká  advokátní  komora  je  zákonem  o  advokacii 

označena jako právnická osoba,  jež je  samosprávnou stavovskou organizací.  Legální  definici 

pojmu „stavovská organizace“ však český zákonodárce nestanovil, a proto je nutno obsah tohoto 

pojmu hledat v právní nauce, která se zabývá především právem veřejným.

Vymezení  České  advokátní  komory  nabízí  Právnický  slovník45 v následujícím  znění: 

„Česká  advokátní  komora  je  právnickou  osobou  zřízenou  zákonem  č.  85/1996  Sb.  …Je 

samosprávnou  stavovskou  organizací  sdružující  všechny  advokáty  v ČR.  …vydává  vnitřní 

41  ŠOLC.  Martin.  Postavení  advokacie  v České  republice.  Bulletin  advokacie:  stavovský  časopis  české 
advokacie. [online] Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=174  

42  Návrh zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: důvodová zpráva k návrhu zákona o advokacii. [online]. [cit. 2019-
10-27] Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t192000b.htm

43  § 39 odst. 3 vyhláška č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád.
44  § 50 odst. 2 zákona o advokacii.
45  STAVINOHOVÁ, Jaruška. Advokátní komora. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. s. 6.
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stavovské předpisy, rozhoduje o kárné odpovědnosti advokátů a vykonává další činnost, k níž je 

zmocněna zákonem a vnitřními předpisy. Komora vykonává rovněž správu na úseku advokacie.“

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o právnickou osobu zřízenou zákonem, jež působí 

na  poli  samosprávy.  Nicméně,  na  tento  typ  samosprávy  Ústava  nepamatuje,  neboť  v  té  je 

zakotvena pouze samospráva územní.46 Z tohoto vyplývá, že samospráva Komory nemá přímou 

oporu v Ústavě a není jí zaručena. Tato skutečnost však neznamená, že jiné formy samosprávy 

by byly vyloučeny. Právní teorie došla k závěru, že kromě územní samosprávy existují i  jiné 

formy veřejnoprávní samosprávy.47 Mezi tyto jiné formy veřejnoprávní samosprávy zařazuje i 

samosprávu  v oblasti  profesní,  akademické  apod.  Právní  nauka  pak  nepřímo  dovozuje,  že 

ústavním základem48 pro uvedené typy samosprávy je čl. 21 odst. 1 zákona č. 2/1993 Sb., Listina 

základních  práv a svobod  (dále  jen „Listina“),  jenž zní:  „Občané mají  právo podílet  se  na 

správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.“ Kromě uvedeného čl. 21 

odst. 1 Listiny Ústavní soud dospěl k závěru,49 že určitou oporu pro tuto samosprávu lze nalézt 

též v preambuli Listiny, v níž je proklamováno, že navazujeme na demokratické a samosprávné 

tradice  našich  národů.  Ústavní  soud  dodal,50 že  „přímá  ústavněprávní  opora  pro  profesní 

samosprávu sice je „chabá“, že však jí „příznivé hodnoticí tendence, zejména ve vztahu k jimi 

konfrontované správě státní“, nejsou přehlédnutelné.“

Právnický slovník definuje zájmovou (profesní) samosprávu jako společenství založené na 

společném zájmu, jež se organizuje formou veřejnoprávní korporace, která je obvykle zřízena 

zákonem.51 V učebnicích správního práva52 nalezneme rozdělení veřejných korporací na územní, 

osobní  a  věcné.  V rámci  tohoto  dělení  je  výslovně  zmíněn  ČAK  jako  příklad  osobní 

veřejnoprávní  korporace  s nuceným  členstvím.  ČAK je  představitelem  profesní  samosprávy, 

která právě za účelem sdružení všech advokátů,53 tj. představitelů svobodného povolání, vytváří 

Komoru,  a  ta  je  zákonem  označena  za  samosprávnou  stavovskou  organizaci.54 Jedná  se  o 

organizaci,  jež  je  nadána určitými  vrchnostenskými oprávněními,  která  vykonává nad svými 

členy a v určitých případech také nad osobami, které členy nejsou. Důležité je, že tato oprávnění 

46  Čl. 8 a čl. 99-105, Ústava ČR
47  Filip, Jan. Ústavní právo České republiky. s. 501.
48  Tamtéž, s. 502.
49  Čl. VII, bod 49, sp.zn. Pl. ÚS 40/06-2.
50  Čl. VII. Bod 52, tamtéž.
51  HENDRYCH, Dušan. Samospráva zájmová. Právnický slovník. s. 970.
52  Srov. Hendrych, Dušan.  Správní právo: obecná část. s. 69., SLÁDEČEK, Vladimír.  Obecné správní právo. 

258., anebo KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. s. 61.
53  Advokáti představují určitý stav, jenž je sociální skupinou ve státě.
54  Filip, Jan. Ústavní právo České republiky. s. 503.
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Komora  vykonává  samostatně,  resp.  bez  spolurozhodovací  pravomoci  jiného  veřejného 

subjektu.55 

Ve své učebnici Ústavního práva ČR si J. Filip kladl otázku, zdali existují jiné než územní 

veřejnoprávní korporace, jež vykazují stejné znaky jako územní samospráva. Pod znaky, které 

vykazuje územní samospráva, zařadil J. Filip56 tyto:

1)jsou zřizovány zákonem, 

2) jsou pověřovány výkonem veřejné moci vůči určité skupině obyvatel,

3) mají právní osobnost, 

4) mají personální základ (zvláštní důvod členství),

 5) jsou rozpočtově a hospodářsky na státě nezávislé, 

6) nesou odpovědnost za své jednání, 

7) jednají nejen ve svém zájmu, nýbrž i zájmu veřejném nebo obecném, 

8) stát nad nimi a jejich činnosti vykonává dozor, 

9) lze se bránit proti jejich autoritativním rozhodnutím před soudy. 

J. Filip dovodil,  že takové veřejnoprávní korporace existují,  a že jejich dobrým příkladem je 

právě profesní samospráva. Tento závěr potvrdil  také Ústavní soud,57 když vyslovil  názor, že 

s úsudkem J. Filipa se lze ztotožnit, a že profesní samospráva tyto znaky skutečně vykazuje.

1.2.2 Profesní samospráva ve světle judikatury

Naše soudy poměrně často řeší otázky týkající se samosprávy, avšak tyto otázky se týkají 

především  samosprávy  územní.  Následkem  této  situace  je,  že  samospráva  profesní  zůstává 

upozaděna. I přes tento fakt však lze nalézt alespoň nějaká rozhodnutí soudu, která se zabývají 

také samosprávou profesní. Judikatura, která se dotýká postavení profesní samosprávy, se netýká 

přímo České advokátní komory, avšak její závěry jsou přiléhavé i k ČAK. 

Ústavní soud se v nálezu sp. zn. I. ÚS 181/01 ze dne 16.4.2003 zabýval případem, jenž se 

týkal profesní komory s povinným členstvím, a to Komorou veterinárních lékařů. Soud v něm 

vyslovil  názor, že profesní komory s povinným členstvím jsou ty komory, u kterých existuje 

silný veřejný zájem na řádném výkonu určitých povolání. V těchto komorách jsou pak sdružené 

fyzické osoby, jež taková povolání vykonávají.  Tento nález je důležitý, neboť se v něm soud 

55  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 89.
56  Filip, Jan. Ústavní právo České republiky. s. 500-501.
57  Čl. XIV, bod 104, sp. zn. Pl. ÚS 40/06-2.
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vyjádřil  ke znakům profesních  komor.  Mezi  stěžejní  znaky profesních komor dle  Ústavního 

soudu  patří:  „…jsou  právnickými  osobami  veřejného  práva,  zřizované  zákonem,  vybavené 

oprávněním vydávat různé vnitřní předpisy pro komoru a její členy, kteří se jim musí s ohledem 

na  povinné  členství  podřídit.  …nad  příslušníky  určitého  profesního  stavu,  vykonává  určitá 

mocenská oprávnění, mezi něž typicky patří právě kárná pravomoc…která však není bezbřehá, je 

regulovaná zákonem a proti rozhodnutí, které členu komory stanoví jakékoli povinnosti, musí být 

umožněno  podat  návrh  na  soudní  přezkum.“ Tyto  základní  znaky  profesních  komor  byly 

následně rozvinuty v následujícím nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 40/06-2. Soud se v něm 

zabýval Českou lékařskou komorou. V části třinácté tohoto nálezu58 plénum Ústavního soudu, 

v návaznosti na výše zmíněný nález ÚS, vymezilo zákonné znaky komor, na jejichž základě lze 

určit, že se jedná o profesní komory s povinným členstvím. Těmito znaky jsou: 

a) způsob zřízení Komory, 

b) zákonem stanovena podmínka výkonu povolání spočívající v povinném členství, 

c) dohled nad výkonem povolání ze strany státní moci,

d) normotvorná pravomoc profesních komor a 

e) personální a disciplinární pravomoc komor vůči svým členům. 

Komory, mezi něž patří lékařská, advokátní, exekutorská apod., se povinně zřizují zákonem a 

jsou vymezeny jako samosprávné stavovské organizace, jež májí právní subjektivitu59 a sdružují 

představitele  těchto  povolání.  Podle  názoru  Ústavního  soudu,  forma  zřízení  těchto  komor, 

přisvědčuje tomu, že se jedná o instituce, jež se označují jakožto veřejnoprávní korporace.

V tomto  nálezu  ÚS  řešil  převážně  otázku  povinného  členství  v České  lékařské  komoře. 

Navrhovatelé měli za to, že nuceným členstvím v České lékařské komoře je porušeno ústavně 

zaručené právo v čl. 20 odst. 1 Listiny na svobodu sdružování. Touto žalobou se navrhovatele, 

dovolávali  negativní  složky  svobody  sdružování,  a  to  práva  se  nesdružovat.  Ústavní  soud 

uzavřel,  že  svoboda  sdružovací  nemůže  být  objektivně  dotčena,  neboť  Komory  jsou 

veřejnoprávními  korporacemi,  tedy  institucemi  veřejného  práva  regulované  zákonem,  a  že 

sledují cíle v obecném zájmu, kterého by nemohlo být dosaženo, pokud by členství v takových 

Komorách nebylo povinné. Povinné členství je logické, neboť zajišťuje působnost komor vůči 

rozhodným  adresátům,  právě  tím  že  jsou  jejími  členy.  Je  vhodné  též  odkázat  na  bývalého 

předsedu České advokátní komory Martina Šolce, který vyslovil názor, že se vůbec nejedná o 

členství  ve  smyslu  spolku,  neboť povinným sdružováním se  členům nestanovují  povinnosti, 

58  Čl. XIII, sp. zn. Pl. ÚS 40/06-2.
59  Dle nynější právní terminologie se jedná o „právní osobnost.“
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nýbrž získávají práva se na samosprávě podílet.60 V zákoně o advokacii se v žádném ustanovení 

nepíše o členství jako takovém. Advokátem není ten, kdo je „členem“ Komory, ale ten, kdo je 

zapsán v seznamu advokátu vedeném Komorou.61 Z definice  Komory je  nicméně  zřejmé,  že 

ČAK má téměř identické postavení jako jiné profesní komory s povinným členstvím.62

Bylo rozhodnuto, že určité stavy budou spravovány samostatně v rámci profesní samosprávy, 

a to bez zásahu státu. Z tohoto hlediska by bylo nelogické následně vyloučit působnost komor 

vůči představitelům těchto povolání a dát jim na výběr, chtějí-li být členy či nikoliv. Smyslem 

komor je dohled nad představiteli povolání, jež se sdružují v těchto komorách. Za dohled v tomto 

slova smyslu se považuje kontrola plnění veřejnoprávních úkolů. Účelem komor je pak zajištění 

řádného výkonu takových povolání, tj. aby představitelé těchto povolání jej vykonávali odborně 

a v souladu s právními i stavovskými předpisy.

Dalším  znakem  profesních  komor  je  jejich  normotvorná  činnost.  V případě  ČAK,  tato 

pravomoc  přísluší  sněmu63 a  představenstvu64.  Dle  právní  teorie  autonomní  normotvorná 

pravomoc,  která  je  pro  členy  Komory  s ohledem  na  povinné  členství  závazná,  představuje 

„konstitutivní  prvek  veřejné  moci  svěřené  veřejnoprávní  korporaci.“65 Bližší  informace 

k normativní činnosti ČAK jsou v kapitole 3.1. 

Posledním znakem profesních komor, kterým se soud v předmětném nálezu zabýval,  byla 

personální  a  disciplinární  pravomoc.  Personální  pravomocí  ČAK  se  myslí  vedení  seznamu 

advokátů,  seznamu  advokátních  koncipientů  a  seznamu  evropských  advokátů  a  provádění 

záznamu v seznamech. Komora má publikační povinnost tyto záznamy uveřejnit ve Věstníku,66 a 

to z důvodu, že tyto záznamy neslouží pouze pro evidenci, ale především k ověření skutečnosti, 

že ten, kdo je zapsán v seznamu vedeném Komorou, je oprávněn poskytovat právní služby.67 

Komora vykonává vůči osobám vedeným v jejich seznamech disciplinární pravomoc. Má tedy 

oprávnění rozhodovat o právech a povinnostech v oblasti veřejné správy vůči osobám, které jsou 

zapsány  v  seznamech  vedených  Komorou.  Podle  názoru  Nejvyššího  správního  soudu 

vysloveného v rozsudku ze dne 6.  1.  2015 č.j.  6 As 36/2003-115 tato pravomoc představuje 

součást veřejné správy, neboť pokud by tuto pravomoc neměla Komora, patřila by státní správě. 

Ústavní  soud  se  v rámci  tohoto  posledního  znaku  ztotožnil  s  výše  zmíněným  rozsudkem 

60  ŠOLC.  Martin.  Postavení  advokacie  v České  republice.  Bulletin  advokacie. 1994(4).  [online].  [cit.  2019-
10.09] Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=174 

61  § 4 zákona o advokacii.
62  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 109
63  § 43 zákona o advokacii.
64  § 44 odst. 4 písm. b), tamtéž.
65  BERAN,  Karel.  Právnické  osoby  veřejného  práva:  veřejnoprávní  subjektivita,  veřejnoprávní  korporace, 

veřejný ústav, právní povaha univerzity, právní povaha církví. s.63
66  § 55c odst. 2 zákona o advokacii.
67  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 112.
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Nejvyššího správního soudu, přičemž uvedl, že povaha znaků personálních a disciplinárních, jak 

je  shrnul Nejvyšší  správní  soud, je indikativní  pro veřejnoprávní  korporace,  mezi  něž Česká 

advokátní komora patří.
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2 Organizace Komory

ČAK představuje zákonem zřízenou právnickou osobu sui generis68. Koncepce právnických 

osob v nynějším občanském zákoníku vychází  z teorie  fikce69,  z čehož vyplývá,  že právnické 

osoby jsou umělé útvary. Tyto osoby vytvářejí organizační strukturu a nemohou samy jednat. 

Organizační struktura se projevuje povinností vytvořit orgány a členové těchto orgánů rozhodují 

za právnickou osobu a nahrazují její vůli. 

V § 41 odst. 1 zákona o advokacii jsou taxativně vyjmenovány orgány, které musí Komora 

zřídit.  Mezi tyto patří  sněm, představenstvo, předseda komory, kontrolní rada, kárná komise, 

odvolací  kárná  komise  a  zkušební  komise  Komory.  Dle obecné právní  úpravy členy orgánů 

právnických osob mohou být i jiné právnické osoby, avšak u Komory tomu tak není. Členem 

většiny orgánů Komory může být pouze advokát, a tím může být pouze fyzická osoba. Jedinou 

výjimkou z tohoto pravidla  je zkušební  komise.70 Členství  ve zkušební  komisi  není založeno 

volbou, ale jmenováním. Ministr spravedlnosti může jmenovat i osoby, které nejsou advokáty.71 

Členové  orgánů  Komory  vykonávají  své  funkce  bez  nároku  na  odměnu,  neboť  funkce 

v orgánech Komory jsou čestné.  Za jejich  výkon náleží  advokátům pouze náhrada hotových 

výdajů  a  náhrada  za  ztrátu  času.  Výši  náhrad  za  ztrátu  času  stráveného  výkonem  funkcí 

v orgánech Komory a poskytování náhrad hotových výdajů vynaložených v souvislosti s jejich 

výkonem upravuje stavovský předpis.72

Vedle orgánů, které Komora musí zřídit povinně zákon připouští možnost ustavit též orgány 

poradní.73 Na rozdíl od obligatorních orgánů je možné, aby členy poradních orgánů byli kromě 

advokátů  také advokátní  koncipienti  nebo i  příslušníci  jiných právnických stavů.74 Postavení 

těchto orgánů je upraveno vnitřním předpisem.75 Existují tři skupiny poradních orgánů, a to: 

1) Výbory

2) Orgány pro studijní a legislativní činnost, které se dále děli na kolegia a sekce

3) Redakční rada Bulletinu advokacie.

68  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 88 – sui generis je 
latinský výraz, který lze přeložit jako „svého druhu“, tedy znamená to něco specifického

69  Teorie fikce považuje za jediný reálně existující typ osoby v právním smyslu osobu fyzickou. Právnickou 
osobu na základě tohoto východiska konstruuje jako právnickou fikci nemající základ ve společenské realitě. 
Srov. LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654): komentář. s. 157-158.

70  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 719.
71  § 52 odst. 2 zákona o advokacii 
72  Usnesení č. 7/1999, o výši náhrad za ztrátu času.
73  § 41 odst. 2 zákona o advokacii.
74  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. 725.
75  Usnesení o poradních orgánech České advokátní komory.

15



Stejně  jako  u jiných  právnických  osob,  i  orgány  Komory  mohou  být  rozlišovány  dle 

několika  kritérií.  Například  na  základě  jejich  pravomocí  na:  nejvyšší,  výkonný,  statutární, 

kontrolní a disciplinární orgán. Dalším možným kritériem členění je způsob rozhodování, dle 

kterého lze odlišit orgán monistický a kolektivní. 

Záměrem  této  části  není  zevrubný  a  důkladný  vyčet  všech  orgánů  Komory.  Cílem  je 

představit čtenáři, čím se jednotlivé orgány zabývají, jaká mají základní oprávnění a povinnosti. 

2.1 Sněm Komory

Sněm je nejvyšší orgán Komory. Účast na jednání je nejvýznamnějším projevem stavovské 

samosprávy  advokacie.76 Postavení  tohoto  orgánu  je  upraveno  zákonem  o  advokacii, 

organizačním  řádem77,  jednacím  řádem  sněmu78 a  stálým  volebním  řádem  sněmu  České 

advokátní  komory79.  V souladu  s právní  úpravou  se  jej  mohou  účastnit  všichni  advokáti. 

Zastoupení  advokáta  na  sněmu  jiným  advokátem  je  vyloučeno  (Tato  možnost  je  například 

připuštěna Notářskou komorou, jelikož notářům je dovoleno se nechat zastoupit na základě plné 

moci jinými notáři při jednání Kolegia Notářské komory80.). Sněm je řádně svoláván jednou za 

čtyři roky, což však nevylučuje možnost mimořádného svolání sněmu. Mimořádné jednání může 

být  svoláno  na  základě  písemné  žádosti  alespoň  jedné  třetiny  všech  advokátů  zapsaných 

v Komoře nebo Kontrolní radou, avšak do dnešního dne tohoto práva nikdo nevyužil. Právo volit 

na jednání sněmu mají všichni advokáti a usazení evropští advokáti, kteří jsou přítomni při volbě 

a převzali hlasovací lístky.81 Aktivní volební právo mají i advokáti, kterým byl pozastaven výkon 

advokacie.  Takoví  advokáti  však  nemají  pasivní  volební  právo,  což  znamená,  že  nemohou 

kandidovat do orgánů Komory.82

Jak již bylo výše uvedeno, zákon říká, že právo účastnit se sněmu mají všichni advokáti. Na 

základě zákonného zmocnění zakotveného zákonodárcem v § 43 písm. h) zákona o advokacii, 

byl přijat jednací řád sněmu. V něm je v čl. 1 výslovně řečeno, že jednání sněmu je veřejné a o 

případné neveřejnosti jednání, může rozhodnout pouze sám sněm. Při posledním zasedání v roce 

76  Vychopeň, Martin. Úvodník „posněmovní“. Bulletin advokacie. 2013(11). s.3.
77  Usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, Organizační řád.
78  Usnesení sněmu o jednacím řádu ze dne 29. října 2002.
79  Usnesení sněmu o stálem volebním řádu sněmu ze dne 16. října 2009.
80  Viz § 31 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb, o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
81  Čl. 2, stálého volebního řádu sněmu.
82  Čl. 3, tamtéž.
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2017 Komora porušila své vlastní předpisy a o neveřejnosti jednání bylo rozhodnuto „vedením“ 

Komory, nikoliv sněmem, jak to vyžadují interní předpisy Komory.83

Hlavní náplní činnosti sněmu je volba a odvolávání členů orgánů Komory. Na jednání jsou 

volení  členové  a  náhradníci  představenstva,  kontrolní  rady,  kárné  komise  a  odvolací  kárné 

komise. Ti jsou voleni z řad advokátů přímou a tajnou volbou na dobu čtyř let. V § 43 zákona o 

advokacii  je  uvedeno,  že  sněmu  dále  přísluší  schvalovat  stavovské  předpisy.  Takovým 

předpisem je například organizační řád Komory. Dalším oprávněním je právo zřídit stavovským 

předpisem  sociální  a  jiné  fondy.  Výčet  pravomocí  nejvyššího  orgánu  Komory  je  pouze 

demonstrativní,  neboť ve zmíněném paragrafu je taktéž řečeno, že sněm se může usnášet ve 

všech dalších věcech, které si vyhradí, s výjimkou rozhodování v kárném řízení.

Po roce  1989 došlo  k obnově advokacie  jakožto  samosprávné stavovské  organizace.  Do 

účinnosti  zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii u nás bylo 762 advokátů,84 avšak v roce 2019 se 

tento  počet  mnohonásobně  zvýšil  a  nyní  je  v  Komoře  zapsáno více  než  13 500 advokátů.85 

Zákonodárce  správně  predikoval,  že  dojde  k  nárůstu  počtu  advokátů  a  v  důvodové  zprávě 

k zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii uvedl, že jelikož se předpokládá značné navýšení počtu 

advokátů,  nastanou  patrně  při  organizaci  sněmu praktické  problémy.  Toto  bylo  argumentem 

zakotvení  nižšího  kvora  pro  usnášeníschopnost  sněmu  (oproti  dosavadní  právní  úpravě). 

V platném znění zákona o advokacii není kvorum téměř nijak omezeno. Zákon stanovuje,86 že 

sněm je schopný přijmout rozhodnutí bez ohledu na počet přítomných advokátů. Usnesení sněmu 

je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných advokátů. Jedná se o logický 

a pochopitelný krok, neboť při takovém množství advokátů je téměř nereálné, aby se většina 

advokátů  zúčastnila  sněmu.  Zákonodárce  také  správně  předvídal  neochotu  valné  většiny 

advokátů se podílet na samosprávě Komory. Na problematiku účasti advokátů na jednání sněmu 

poukázal  místopředseda  ČAK  R.  Němec  v jednom  z  úvodníku  Bulletinu  Advokacie.87 Dle 

statistiky, kterou R. Němec představil, se 6. sněmu ČAK zúčastnilo 1 739 advokátů. V roce 2013 

bylo v Komoře zapsáno 11 322 advokátů, což znamená, že v procentuálním měřítku se 6. sněmu 

Komory  zúčastnilo  pouhých  15  %  ze  všech  zapsaných  advokátů.  V souvislosti  s takovouto 

83 Epa. Sněm advokátů se uzavřel, přístup nemají koncipienti ani novináři. In: ceska-justice.cz [online] 22.9.2017 
[cit. 2019-11-02]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2017/09/snem-advokatu-se-uzavrel-pristup-nemaji-
koncipienti-novinari/ a  také  Dimun,  Petr.  Proč si  česká  advokacie  dádá „vlastňáky“? In:  ceska-justice.cz 
[online]  22.9.2017 [cit.  2019-11-02].  Dostupné z:  http://ceska-justice.cz/blog/proc-si-ceska-advokacie-dava-
vlastnaky/

84  ŠOLC.  Martin.  Postavení  advokacie  v České  republice.  Bulletin  advokacie:  stavovský  časopis  české 
advokacie. [online]. [cit. 2019-10-13] Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=174

85Paseková, Eva.  Ministerstvo má „znepokojující informace“ o dohledu ČAK nad advokáty. In: ceska-justice.cz 
[online]  29.2.2019  [cit.  2019-11-20].  Dostupné  z:  http://www.ceska-justice.cz/2019/05/ministerstvo-ma-
znepokojujici-informace-dohledu-cak-nad-advokaty/
86  § 42 odst. 5 zákona o advokacii
87  NĚMEC, Robert. Komora, to nejsou „oni“ nebo „vy“, Komora jsme „my“. Bulletin Advokacie 2017(5). s. 3.
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účastí, vyvstává otázka legitimity rozhodnutí, která sněm přijímá, a zároveň by bylo vhodné najít 

způsob, jak tuto situaci řešit a motivovat advokáty, aby přijímali účast na stavovské samosprávě. 

Ve  zmíněném  úvodníku  místopředseda  ČAK  vyzval  ostatní  advokáty,  aby  se  zapojili  do 

stavovské samosprávy, a tím legitimovali právo advokacie na vlastní samosprávu. Tato výzva 

byla pouhým apelem bez jakéhokoli návrhu řešení této situace. Určité východisko přitom nabízí 

důvodová zpráva k návrhu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Zákonodárce uvedl, že zakotvení 

nižšího kvora pro schopnost sněmu se usnést nijak neomezuje právo advokátů na přímou účast 

na sněmu,  na rozdíl  od situace,  kdy by byl  zaveden princip  nepřímé advokacie.  Na základě 

posledních  statistik  účasti  advokátů  na  jednání  sněmu,  je  evidentní,  že  se  model  přímé 

demokracie v rámci samosprávy Komory neosvědčil. Změna z přímé demokracie na nepřímou 

by mohla  zvýšit  legitimitu  rozhodnutí,  která  přijímá  sněm,  a  tím i  legitimitu  celé  stavovské 

samosprávy advokacie. Návrh modelu jak, by mohl fungovat sněm, pokud by se přešlo z přímé 

demokracie na nepřímou, nabídla T. Beranová ve své diplomové práci.88 Za vzor jí posloužil 

model samosprávy, který nyní funguje v České lékařské komoře, a to model dvoustupňový. Dle 

jejího návrhu by v praxi dvoustupňový model vypadal tak, že by existovala  okresní sdružení 

Komory a nejvyšším orgánem by byl „okresní sněm.“ Ten by byl tvořen všemi advokáty, kteří 

mají sídlo v daném okrese. Následně by tento „okresní sněm“ zvolil své delegáty a teprve ti by 

se  účastnili  „celorepublikového  sněmu  delegátů.“ Dále  předložila  ve  své  diplomové  práci 

statistiku Notářské komory, která má také dvoustupňový model správy. Na této statistice názorně 

předvádí, že zatímco účast na sněmu ČAK je okolo 15 %, u notářů to je v posledních letech 

téměř 100 %. V souvislosti se stále se zvyšujícím počtem advokátů je zřejmé, že procentuální 

účast na jednáních sněmu se bude nadále snižovat. S ohledem na veškeré uvedené skutečnosti 

mám za to, že se přímá správa advokacie již vyčerpala, a měla by se spíše upřednostnit správa 

nepřímá. Dá se předpokládat, že „okresního sněmu“ Komory by se zúčastnilo v procentuálním 

poměru více advokátů než  „celorepublikového sněmu.“ Odůvodněním tohoto předpokladu je 

fakt, že počet advokátů vedených v seznamech „okresního sněmu,“ by byl mnohonásobně menší 

než  u  „celorepublikového.“ Jednotlivým advokátům by tento  model  dával  větší  možnost  se 

vyjádřit, diskutovat a předkládat své návrhy k agendě, jež je v gesci sněmu. Dalším argumentem 

pro vyšší  účast  na jednání  „okresního sněmu“ by byla jeho dostupnost.  Jednání  sněmu nyní 

probíhají  v Praze,  což může být zejména pro advokáty z  Moravy či  Slezska z organizačních 

důvodů poněkud nepraktické. 

88  BERANOVÁ,  Tereza.  Postavení  a  činnost  České  advokátní  komory  [online].  2015  [cit.  2019-11-10]. 
Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/158472. Vedoucí práce Petr Svoboda.
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2.2 Představenstvo Komory

Představenstvo je  výkonným orgánem Komory a skládá  se z 11 členů a 5 náhradníků. 

Představenstvo  je  voleno  sněmem,  a  to  na  funkční  období  4  let.  Základní  postavení 

představenstva  je  upraveno v § 44 zákona o advokacii  a  bližší  úprava  o způsobu jednání  a 

rozhodování představenstva je stanovena v organizačním řádu ČAK. Stejně jako všechny orgány 

Komory, s výjimkou předsedy Komory, je i tento orgán kolektivní. Rozhodnutí jsou přijímaná 

prostou většinou přítomných členů, a to za podmínky, že je přítomna většina členů.89 Z řad členů 

představenstva je volen předseda Komory.

2.2.1 Organizace představenstva

Pokud nastane  situace,  že  by stanovený počet  členů  představenstva  klesl  pod zákonný 

počet, je představenstvo, v souladu se zákonem o advokacii a organizačním řádem, povinno jej 

doplnit. Nový člen je vybrán z náhradníků, a to na první schůzi, která následuje po zániku funkce 

bývalého člena představenstva. 

Mezi zákonnou úpravou kooptace členů představenstva a stavovským předpisem je rozdíl 

v terminologii. Alinea druhá § 44 odst. 2 zákona o advokacii stanoví, že „klesne-li počet členů 

představenstva  pod  počet  stanovený  zákonem,  je  představenstvo  oprávněno  doplnit z řad 

náhradníků  členy  nové.“ V organizačním řádu v čl.  10  odst.  1  je  ale  výslovně  uvedeno,  že 

„představenstvo je povinno doplnit  z řad náhradníků nového člena představenstva podle § 44 

odst. 2 zákona na nejbližší schůzi následující poté, co funkce dosavadního člena představenstva 

zanikla.“ Na první pohled by se tak mohlo jevit, že mezi zákonem a stavovským předpisem je 

rozpor. Dle jazykového výkladu zákon dává představenstvu oprávnění doplnit své členy, ale na 

druhé  straně  stavovský předpis  zakotvuje  povinnost  představenstva  doplnit  nového  člena  na 

místo  toho,  kterému funkce  skončila.  Mám za  to,  že  zákonodárce  tímto  ustanovením uložil 

představenstvu  povinnost  doplnit  počet  členů  na  zákonem  stanovený.  V případě,  že  by 

zákonodárce neměl v úmyslu tímto ustanovením stanovit představenstvu povinnost, ale jenom 

oprávnění, mohl by se institut náhradníků vyčerpat již pouhým zvolením. Není totiž stanovena 

žádná sankce pro případ,  že představenstvo počet  svých členů nedoplní.  Z hlediska dosažení 

koncepční  a  terminologické  kontinuity  mezi  zákonem a stavovským předpisem by mělo,  dle 

mého názoru, dojít ke změně v zákoně. Z tohoto důvodu je vhodné navrhnout novelizaci § 44 

odst.  2  zákona  o  advokacii,  přičemž  nové  znění  by  mohlo  vypadat  ku  příkladu  takto: 

89  Čl. 8 odst. 7 a odst. 9, organizačního řádu. 
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„Představenstvo má jedenáct členů a pět náhradníků; klesne-li počet členů představenstva pod 

počet  stanovený  zákonem,  je  představenstvo  povinno  doplnit  z řad  náhradníků  členy  nové.“ 

Tímto  by  došlo  k odstranění  nejednoznačnosti  mezi  textem  zákona  a  textem  stavovského 

předpisu.

Schůze představenstva se konají zpravidla desetkrát ročně a svolává je předseda Komory, 

který je i řídí. Poté, co sněm zvolí členy představenstva, si představenstvo ze svých členů zvolí  

předsedu Komory a místopředsedy. V organizačním řádu je uvedeno, že Komora může mít dva 

až  čtyři  místopředsedy  na  funkční  období.90 Poslední  volby  proběhly  10.9.201991 a 

představenstvo využilo možnosti zvolit si nejvyšší možný počet místopředsedů. Funkční období 

předsedy a místopředsedů je maximálně dvouleté. V souladu s úpravou v zákoně o advokacii byl 

jedním z místopředsedů zvolen advokát se sídlem v územní působnosti pobočky Komory v Brně, 

který  má  za  úkol  dohlížet  na  činnost  této  pobočky.  Do  zvolení  předsedy  Komory  schůze 

představenstva řídí její nejstarší člen.92

Organizační  řád stanovil,  že  na základě návrhu předsedy je možné přijmout  usnesení  i 

mimo schůzi, tedy tzv. per rollam. Pro takový postup musí být dodrženy určité podmínky, a to: 

1) návrh musí být písemný, 

2) musí být doručen všem členům představenstva, 

3) musí obsahovat plné znění navrženého usnesení a 

4) musí být stanovena lhůta k vyjádření. 

Vedle  těchto  podmínek platí,  že  se  nesmí  jednat  o  rozhodnutí  podle  § 44 odst.  3  zákona o 

advokacii.93 Dále  se  nejedná  o  věc,  která  musí  být  přijata  kvalifikovanou  většinou  členů 

představenstva a současně žádný z členů představenstva nesmí projevit nesouhlas s projednáním 

mimo schůzi.94

2.2.2 Činnost představenstva

Pravomoci a působnost náležející představenstvu jsou upraveny v § 44 odst. 3 a odst. 4 

zákona o advokacii a dále blíže specifikovány v čl. 7 organizačního řádu. Zjednodušeně řečeno 

90  Čl 7 odst. 2, organizačního řádu.
91  Informace  o  složení  představenstva  ČAK.  In:  cak.cz  [online].  [cit.  2019-11-12].  Dostupné  z: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=9035 
92  Čl. 8 odst. 6, organizačního řádu.
93  Jedná  se  především  o  rozhodnutí  o  vyškrtnutí  ze  seznamu  advokátů  nebo  advokátních  koncipientů,  o 

pozastavení výkonu advokacie nebo praxe advokátního koncipienta apod.
94  Čl. 9 odst. 1 a odst. 2, organizačního řádu.
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se působnost představenstva dá rozdělit na dvě skupiny. První skupinu tvoří pravomoci dle § 44 

odst. 3 zákona o advokacii a druhou pravomoci dle § 44 odst. 4 zákona o advokacii. 

Podle § 44 odst. 3 zákona o advokacii představenstvo postupuje jako správní orgán, a při 

přijímání rozhodnutí se přiměřeně řídí podle správního řádu95 s výjimkami stanovenými v zákoně 

o advokacii.  V případech,  kdy představenstvo rozhoduje  ve  věcech dle  tohoto ustanovení  se 

jedná  o  správní  rozhodnutí.  Do  této  skupiny  náleží  pravomoc  představenstva  rozhodovat  o 

vyškrtnutí ze seznamu advokátů, vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů,  pozastavení 

výkonu advokacie, pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta, případně zrušení 

rozhodnutí o pozastavení výkonu advokacie a zrušení rozhodnutí, kterým nebyl výkon advokacie 

pozastaven. 

Druha skupina pravomocí je upravena v § 44 odst. 4 zákona o advokacii. V tomto případě 

se  nejedná  o  taxativní  výčet,  ale  o  výčet  demonstrativní.  V  písm.  k)  tohoto  ustanovení  je 

uvedeno, že představenstvu náleží mimo jiné „činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné 

činnosti Komory, jakož i provádět další činnosti podle tohoto zákona, pokud nepřísluší jiným 

orgánům  Komory.“ Zákonodárce  zvolil  demonstrativní  výčet,  jelikož  není  možné  obsahově 

obsáhnout všechny situace, které by mohly nastat v době mezi konáním sněmu a dobou, kdy 

sněm nezasedá. Tímto ustanovením je zajištěna obecná povinnost představenstva, tj. aby činilo 

vše, co je nezbytné k běžnému chodu Komory.96 

Představenstvo vykonává i  další  funkce.  Například  má za úkol  hospodařit  s prostředky 

Komory. Nejedná se o pouhé běžné hospodaření s prostředky Komory. V širším slova smyslu 

Komora  též  spravuje  majetek  ČAK.  Ze  slov  J.  Brože,  místopředsedy  ČAK v roce  2010,  si 

představenstvo uvědomuje, že Komora je subjektem, který se musí s nejvyšší mírou pečlivosti, 

tedy řádně a odpovědně, věnovat správě majetku Komory, a to se závazkem k předchozím i 

budoucím generacím advokátů, neboť je důležité, jak bude advokátní stav vnímán veřejností.97

2.3 Předseda a místopředsedové Komory

2.3.1 Předseda Komory

Dalším  z orgánů  Komory  je  její  předseda.  Předseda  je  orgánem,  který  v souladu  se 

zněním  textu  zákona  jedná  jménem  Komory  navenek,  a  to  ve  všech  záležitostech.  Z toho 

vyplývá,  že  předseda  je  statutárním  orgánem  Komory.  Předseda  je  též  jediným  orgánem 

95  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
96  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 104.
97  Brož, J. O správě majetku aneb o co vše se stará představenstvo. Bulletin Advokacie, 2010(12). s. 3.

21



Komory, který není kolektivní, ale monistický. Předsedu a spolu s ním i místopředsedy volí ze 

svého středu představenstvo, a to na funkční období 2 let. K prosinci roku 2019 je předsedou 

JUDr.  Vladimír  Jirousek.  Právní  jednání  předsedy  vůči  třetím  osobám je  jednáním samotné 

Komory.98 Základ  právní  úpravy  postavení  a  činnosti  předsedy  Komory  nalezneme  v  §  45 

zákona o advokacii, nicméně nejedná se o jediný právní předpis upravující působnost předsedy. 

Mimo působnost stanovenou zákonem je předseda oprávněn rozhodovat i o jiných záležitostech. 

Další záležitosti, ve kterých je předseda zmocněn jednat najdeme ve stavovském předpisu, a to 

například v organizačním řádu. V čl. 12 organizačního řádu je uvedena oblast věcí, které náleží 

předsedovi vedle působnosti stanovené právními předpisy, jakož i jinými stavovskými předpisy. 

Před samotným výčtem činností, které má na starosti předseda, je vhodné se pozastavit 

nad  právní  úpravou jeho  postavení  v  zákoně  o  advokacii.  Porovnáním  tohoto  předpisu  s 

občanským zákoníkem vzniká otázka jejich  kompatibility.  § 45 zákona o advokacii  říká,  že: 

„Předseda  Komory  jedná  jménem  Komory  ve  všech  věcech.“  Toto  znění  je  v rozporu 

s občanským zákoníkem,  neboť  po  rekodifikaci  soukromého  práva  došlo  ke  změně  chápání 

právnických  osob,  a  to  takovým způsobem,  že  zákonodárce  se  přiklonil  k teorii  fikce.99 To 

znamená, že nová právní úprava  nezná jednání jménem právnické osoby.  Ta nyní vychází 

z toho, že se  jedná za právnickou osobu, jelikož pouze fyzická osoba může mít vlastní vůli. 

Statutární  orgán  jedná  za  právnickou  osobu  jako  její  zástupce.100 Platné  znění  ustanovení 

upravujícího postavení předsedy Komory vychází z úpravy před rekodifikací. Občanský zákoník 

je  účinný již  6  let,  avšak v komentářích  k zákonu o advokacii,  ani  v  novelizacích  zákona o 

advokacii nebylo navrženo odstranění tohoto rozporu. Zákon o advokacii by měl být v souladu 

s občanským  zákoníkem  a  z tohoto  důvodu  §  45  odst.  1  zákona  o  advokacii  by  měl  být 

novelizován.  Tento odstavec by mohl znít následovně: „Předseda Komory jedná za komoru ve 

všech věcech.“

2.3.2 Pravomoci předsedy Komory

Pravomoci předsedy uvedené v zákoně o advokacii můžeme rozdělit na několik skupin. Do 

první skupiny náleží ty, které jsou vyjmenovány v § 45 odst. 2 zákona o advokacii. Podle tohoto 

ustanovení  předsedovi  Komory  přísluší  rozhodovat  o  určení  advokáta  k poskytnutí  právních 

služeb osobám, které si o jeho určení požádaly a zároveň splňují podmínky pro určení advokáta. 

Spolu s pravomocí určit advokáta předsedovi též náleží právo zrušit takové určení v případech, 

kdy osoby přestanou splňovat zákonné podmínky, případně pokud se zjistí, že je nesplňovaly od 

98  Zákon o advokacii: komentář. s. 363.
99  Blíže část 2.
100  LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654): komentář. s. 835.
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samého počátku. Stejně tak předseda Komory určí zástupce advokátovi,  pokud tomu cokoliv 

brání  ve  výkonu  advokacie,  a  zároveň  si  advokát  za  účelem  ochrany  práv  nebo  právem 

chráněných  zájmu  svých  klientů  nestanovil  svého  zástupce  sám.  Pokud  nastane  situace,  že 

advokát byl vyškrtnut ze seznamu advokátů, má předseda určit jeho nástupce, a když je to třeba, 

může  být  určeno  na  místo  vyškrtnutého  advokáta  i  více  nástupců.  Výše  zmíněnou  činnost 

předseda nevykonává sám. V souladu s čl. 5 písm. g) kancelářského řádu, technické zajištění této 

činnosti  má  na  starosti  odbor  matriky.101 Dále  má  předseda  zákonem  danou  pravomoc 

rozhodovat  o  vyškrtnutí  ze  seznamu  advokátů,  ze  seznamu  advokátních  koncipientů  a  ze 

seznamu evropských advokátů. Zákon mu také svěřuje právo rozhodnout o pozastavení výkonu 

advokacie  a  právní  praxe  advokátního  koncipienta,  a  o  pozastavení  oprávnění  evropského 

advokáta. Jedná se pouze o demonstrativní výčet, neboť v odst. 2 písm. j) je řečeno, že předseda 

Komory má pravomoc rozhodovat v dalších věcech stanovených zákonem o advokacii.  Mezi 

taková další  oprávnění patří  například příjem slibů nových advokátů102 nebo vedení smírčího 

řízení  mezi  advokáty103.  V rámci  těchto  dalších  oprávnění  předseda  vystupuje  jako  správní 

orgán.104

Další povinností uloženou předsedovi zákonem je provádění zápisů do seznamu vedených 

Komorou. V souladu s § 45 odst. 3 zákona o advokacii těmito seznamy jsou: 

1)seznam advokátů, 

2)advokátních koncipientů, 

3)sdružení, 

4)společností, 

5)zahraničních společností a 

6)seznam evropských advokátů. 

Předseda Komory nemůže tyto všechny funkce vykonávat  sám, neboť by se jednalo  o 

zdlouhavý proces, který by odjímal předsedovi veškerý čas. Z tohoto důvodu byl přijat interní 

předpis, který byl vydán předsedou v roce 2004, a to na základě čl. 40 organizačního řádu. Ten 

jej zmocnil k vydání kancelářského řádu, kterým se stanovila pracovní náplň a úkoly kanceláře 

Komory.  Prostřednictvím kancelářského  řádu se  řídí  praktická  činnost  Komory,  a  to  tak,  že 

kancelář  vytváří  podmínky pro řádnou činnost  všech orgánů Komory.  V čele  kanceláře  stojí 

tajemník,  který je přímo podřízen předsedovi. Podle čl.  5 písm. d) kancelářského řádu odbor 

matriky zajišťuje vedení výše uvedených seznamů, včetně provádění zápisů a záznamu změn. 

101  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 787.
102  § 5 odst. 1 písm. j), zákona o advokacii. 
103  § 28 odst. 2, tamtéž. 
104  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 788.
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Zákonodárce nemůže předvídat a představit si všechny možné situace, které mohou nastat 

v průběhu existence Komory, a proto je nutné neomezovat předsedu komory taxativním výčtem 

oprávnění  a  povinností,  které  musí  vykonávat.  Z tohoto  důvodu zákon o advokacii  obsahuje 

generální  ustanovení,  a to v § 45 odst.  4 věty první zákona o advokacii.  Tam je  řečeno, že 

předseda je oprávněn činit další opatření nebo rozhodnutí, která jsou svěřena do jeho působnosti 

tímto zákonem nebo stavovským předpisem. Ve větě druhé tohoto ustanovení je navíc uvedeno, 

že v době mezi zasedáními představenstva má za úkol činit vše k zajištění řádné činnosti orgánů 

Komory s výjimkou toho, co je zákonem nebo stavovským předpisem svěřeno jinému orgánu 

Komory. Z teoretického hlediska lze činit rozdíl mezí oprávněním dle věty první a oprávněním 

dle  věty  druhé.  V prvním  případě  se  jedná  o  činnosti  výslovně  upravené  zákonem  nebo 

stavovským předpisem a ve druhém se jedná o činnosti  výslovně neupravené zákonem nebo 

stavovským předpisem. Toto rozlišení však nemá žádného praktického významu.105  

Výše  již  bylo  uvedeno,  že  povinnosti  a  oprávnění  předsedy  nejsou  vyčerpány  pouze 

ustanoveními v zákoně o advokacii,  ale jsou blíže specifikovány v čl.  12 organizačního řádu. 

Mezi takové další pravomoci patří především reprezentace Komory ve vztahu k advokátům a 

jiným osobám, řízení kanceláře (prostřednictvím tajemníka), podepisování stavovských předpisů 

nebo například zajišťování výkonu rozhodnutí vydaných v kárném řízení. Zmíněné je pouhým 

demonstrativním výčtem pravomocí náležejících předsedovi. 

2.3.3 Místopředsedové Komory

Jelikož  je  oblast  pravomocí  předsedy  široká,  stavovský  předpis  umožňuje  některé 

pravomoci přenést na místopředsedy Komory. Funkce místopředsedů jsou právně upraveny v čl. 

13  organizačního  řádu.  Zákon  o  advokacii  se  o  místopředsedech  zmiňuje  pouze  v jednom 

ustanovení, a to v § 44 odst. 4 písm. a). Tam je uvedeno, že představenstvo ze svého středu volí 

předsedu  a  místopředsedy.  Místopředsedové  nejsou  orgánem  Komory,  neboť  se  neuvádějí 

v taxativním  výčtu  orgánů  Komory  v  §  41  zákona  o  advokacii.  Místopředsedům  náleží 

působnost  stanovená  organizačním  řádem,  jinými  stavovskými  předpisy  a  usnesením 

představenstva.  Předseda Komory může přenést  výkon určitých činností  náležejících  do jeho 

působnosti  na  místopředsedy.  Organizační  řád  však  stanovuje  dvě  výjimky,  tj.  že  ve  dvou 

případech předseda nemůže přenést  své pravomoci  na místopředsedy.  Za prvé takto  nemůže 

učinit, pokud je tento postup výslovně vyloučen právním nebo stavovským předpisem. V druhém 

případě je přenesení pravomoci vyloučeno tehdy, jedná-li se o rozhodování o odvoláních proti 

105  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 790.
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rozhodnutím  tajemníka  o  žádostech  o  poskytnutí  informace  podle  právních  předpisů  o 

svobodném přístupu k informacím. Předseda Komory je statutárním orgánem a jedná ve všech 

věcech  jménem Komory.  V době,  kdy nezasedá  představenstvo,  musí  činit  vše  pro  zajištění 

řádné činnosti  orgánů Komory.  Z tohoto důvodu je  důležité  ustanovení  upravující  působnost 

místopředsedů v čl. 13 odst. 3 organizačního řádu. Toto ustanovení říká, že nemůže-li předseda 

vykonávat svoji funkci, zastupuje jej místopředseda nebo místopředsedové, v závislosti na tom, 

jak bylo stanoveno představenstvem. 

Právní úprava umožňuje, aby představenstvo zvolilo dva až čtyři místopředsedy. V tomto 

volebním  období  byl  zvolen  maximální  počet  místopředsedů  připuštěných  stavovským 

předpisem. Zákon Stanovuje, že jeden z místopředsedů musí být zvolen z advokátů se sídlem 

v územní  působnosti  pobočky  Komory  v Brně.  Tento  místopředseda  je  zároveň  pověřen 

dohledem  nad  činností  této  pobočky.  Mezi  záležitosti,  které  mohou  být  delegovány  těmto 

funkcionářům patří například vzdělávací procesy ČAK nebo dohled nad odborem matriky. Vedle 

těchto  pravomocí  jim může být  svěřena  tvorba  a  posuzování  legislativních  návrhů v odvětví 

civilního,  stavovského  nebo  trestního  práva,  dohled  nad  chodem  ekonomiky  a  hospodaření 

ČAK.106

2.4 Kontrolní rada

Kontrolní rada je kontrolním orgánem Komory. Jedná se o kolektivní orgán, který má 70 

členů  volených  sněmem.  Členem  může  být  pouze  osoba,  která  má pasivní  volební  právo. 

Z tohoto  důvodu  jím  nemůže  být  advokátní  koncipient,  usazený  advokát,  a  ani  advokát 

s pozastaveným oprávněním k výkonu advokacie. Kontrolní rada volí ze svých členů předsedu 

kontrolní  rady a až čtyři  místopředsedy. Základní  úprava postavení kontrolní  rady je v § 46 

zákona  o  advokacii.  Další  ustanovení  o  postavení  a  činnosti  kontrolní  rady  najdeme  ve 

stavovských předpisech. Těmito předpisy jsou například organizační řád, a především opatření 

proti praní špinavých peněz (dále jen „stavovský předpis o AML“)107. Kontrolní rada je schopna 

se usnášet, je-li přítomna alespoň většina členů. Běžná usnesení jsou přijata, hlasovala-li pro ně 

většina přítomných osob, účastnících se schůze kontrolní rady.108

Kontrolní  rada  má  několik  základních  úkolů.  Jedním z nich  je  dohled  nad dodržováním 

zákona o advokacii a zvláštních právních předpisů, včetně zákona o některých opatřeních proti 

106  Redakce. Nové vedení představenstva České advokátní komory. In: advokatnidenik.cz [online]. 10.9.2019 [cit. 
2019-11-18]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2019/09/10/nove-vedeni-predstavenstva-cak/

107  Usnesení č. 2/2008, o AML.
108  Čl. 17 odst. 1 organizačního řádu.
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legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon o AML“)109. Vedle 

dodržování zákonů kontroluje také dodržování stavovských předpisů, a to vše ze strany jiných 

orgánů  Komory,  zaměstnanců  Komory,  advokátů,  evropských  advokátů  a  advokátních 

koncipientů. Povinností kontrolní rady, stanovené zákonem o AML a stavovským předpisem o 

AML,  je  přezkoumání  oznámení  advokáta.  Zjišťuje  se,  zdali  oznámení  není  v rozporu  se 

zákonem  o  AML,  zákonem  o  advokacii  nebo  stavovským  předpisem  o  AML.  Pokud  člen 

kontrolní rady dojde k závěru, že není v rozporu s výše zmíněným, pak toto oznámení postoupí 

Ministerstvu financí. 

Dalším,  velmi  důležitým  oprávněním  kontrolní  rady  je  oprávnění  pozastavit  výkon 

rozhodnutí  představenstva  nebo  jiného  opatření,  včetně  stavovského  předpisu,  pokud  je 

v rozporu  s právním předpisem nebo usnesením sněmu.  Představenstvo může dvoutřetinovou 

většinou  své  rozhodnutí  nebo  opatření  potvrdit  a  pozastavení  pozbývá  platnosti.  Zákon  o 

advokacii  dává  kontrolní  radě  širokou  pravomoc,  neboť  i  výkon  takového  potvrzeného 

rozhodnutí  nebo opatření  může znovu pozastavit,  a  to  v případě,  že pro pozastavení  výkonu 

hlasují alespoň dvě třetiny všech členů kontrolní rady. Dojde-li k takové situaci, kontrolní rada je 

povinna  současně  požádat  představenstvo  o  svolání  mimořádného  sněmu.  Možnost  sistace 

rozhodnutí  představenstva  však  není  bezbřehá.  Zákon  o  advokacii  stanovuje  výjimku  pro 

rozhodnutí přijatá dle § 44 odst. 3 zákona o advokacii.  Kontrolní rada tak nemůže pozastavit 

výkon  rozhodnutí  představenstva  o  vyškrtnutí  ze  seznamu  advokátů  nebo  například  o 

předběžném odejmutí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu. 

Kontrolní rada vykonává důležitou úlohu v kárném řízení. Má povinnost přijmout a posoudit 

stížnosti vůči advokátům a advokátním koncipientům. Po posouzení těchto stížností má kontrolní 

rada  za  úkol  rozhodnout,  zdali  bude  kárná  žaloba  podána  či  nikoliv.110 Kontrolní  rada  má 

povinnost prověřovat všechny relevantní skutky, které by mohly vést k podání kárné žaloby vůči 

advokátovi  nebo  advokátnímu  koncipientovi.  Není  podstatné,  zdali  se  informace  o  určitých 

skutcích  dostala  ke  kontrolní  radě  na  základě  stížnosti  ze  strany  klienta,  soudu  či  jiného 

advokáta,  anebo pokud tuto  informaci  získala  na  základě  své  kontrolní  činnosti.  Je  povinna 

zahájit  prověřování  a  posoudit  možnost  podat  kárnou žalobu  na advokáta  nebo advokátního 

koncipienta  ex  offo111.  V roli  kárného  žalobce  vystupuje  předseda  kontrolní  rady,  avšak  ve 

skutečnosti samotný výkon funkce kárného žalobce provádí jím pověřený člen kontrolní rady. 

109  Zákon č. 253/2008 Sb., o AML.
110  Zákon o advokacii: komentář. s. 366.
111  Tento výraz označuje,  že kontrolní rada musí postupovat z úřední povinnosti i  bez jakéhokoli podnětu ze 

strany třetích osob. Viz HURDÍK, Jan. Ex offo. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. s. 227.
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Výkon je  tedy svěřen členovi  kontrolní  rady,  avšak kárná žaloba se vždy podává předsedou 

kontrolní rady.112       

2.5 Kárná komise a odvolací kárná komise

Kárná komise a odvolací kárná komise jsou orgány Komory, jejichž kompetence spočívá 

v kárné  pravomoci.  Existence  těchto  orgánu  je  personálním  naplněním  samosprávné  funkce 

Komory.113 Členy těchto komisí volí sněm, a to na 4 roky. Oba orgány vykonávají působnost 

stanovenou  zákonem o advokacii  a  advokátním kárným řádem.114 V souladu  s kancelářským 

řádem jim pomáhá se zajištěním řádné činnosti kancelář Komory, a to oddělení pro věci kárné.115 

Rozhodnutí vydávaná v kárném řízení jsou zveřejňována ve Sbírce kárných rozhodnutí České 

advokátní  komory.  Samotné  kárné  řízení  je  dvouinstanční.  V prvním stupni  rozhoduje  kárná 

komise a v druhém stupni odvolací kárná komise.

2.5.1 Kárná komise

Kárná komise se skládá z 83 členů volených sněmem. Po svém zvolení si kárná komise ze 

svého  středu  zvolí  předsedu  a  v souladu  s organizačním  řádem dva  až  čtyři  místopředsedy. 

Hlavní náplní činnosti kárné komise je rozhodování v kárném řízení zahájeném na základě kárné 

žaloby. Řeší, zdali se advokát nebo advokátní koncipient dopustil kárného provinění a rozhodují 

o případném uložení kárného opatření. Kárným proviněním je v souladu s § 32 odst. 2 zákona o 

advokacii  myšleno  „…závažné  porušení  nebo  opětovné  zaviněné  porušení  povinností 

stanovených advokátovi  nebo advokátnímu koncipientovi  tímto nebo zvláštním zákonem nebo 

stavovským předpisem.“ Kárné řízení je blíže a podrobněji popsáno v kapitole 3.2.

Předseda sestavuje kárné senáty. Do těchto senátů jsou jmenováni členové kárné komise. 

V zákoně o advokacii je uvedeno, že se senáty skládají ze tří členů. V souladu s advokátním 

kárným  řádem  v čele  stojí  jeden  ze  tří  členů  kárného  senátu  jako  jeho  předseda.  Ten  je 

jmenovaný  předsedou  kárné  komise.116 Důležitým  principem  uplatňujícím  se  při  ustavování 

senátů, je územní princip. To znamená, že sídlo senátu musí být vzdáleno co nejvíce od sídla 

112  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 106.
113  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 796.
114  Vyhláška č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád.
115  Čl. 39 odst. 1, organizačního řádu.
116  § 2 odst. 1, advokátního kárného řádu.
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kárně obviněného.117 Důvod pro takový postup je zřejmý. Uplatňuje se, aby se co nejvíce snížila 

pravděpodobnost vyloučení člena kárného senátu pro jeho možnou podjatost.118 

Do  působnosti  kárné  komise  nenáleží  pouze  projednávání  kárných  žalob.  Vedle  výše 

zmíněného má také za úkol zobecňovat poznatky z rozhodování v kárném řízení a předkládat svá 

doporučení jiným orgánům Komory. Další činností náležející do její gesce je schvalování zprávy 

o činnosti kárné komise a kárných senátů.

V novele zákona o advokacii,  sněmovní tisk 853/0, byla navržena změna podmínek pro 

možnost zvolení člena kárné komise. Byl předložen návrh, aby advokáti, kteří kandidují do kárné 

komise (taktéž do kontrolní rady) splňovali kromě obecných podmínek také podmínku dosažení 

věku 35 let. Zároveň bylo stanoveno, že kandidáti museli být v advokacii činní nejméně po dobu 

tří  let.  Navrhovatelé  si  od tohoto kroku slibovali,  že dojde k zefektivnění  a zlepšení činnosti 

kárné  komise,  neboť  u  takových  kandidátů  se  již  dá  předpokládat,  že  získali  dostatečné 

zkušenosti a budou moci objektivně a řádně plnit své povinnosti.119 Tento návrh však neprošel 

sněmovnou. Poslanci měli za to, že by tato změna omezovala právo advokátů přijímat účast na 

spolkovém životě  Komory,  a  zároveň,  že  by  schválením této  změny  došlo  ke  vzniku  dvou 

rozdílných skupin advokátů s rozdílnými právy, pro což není legitimní důvod.120 Zdůvodnění, na 

základě kterého byl tento návrh odmítnut,  je přinejmenším sporné. Příčinou skepticismu vůči 

tomuto odůvodnění je ten, že v roce 2009 byl do zákona o advokacii přidán § 47a odvolací kárná 

komise. Ten stanovil podmínku dosažení 40 let pro kandidáta usilujícího o zvolení do tohoto 

orgánu. Vzniká otázka, proč v tomto v případě poslancům nevadila podmínka dosažení věku pro 

možnost kandidovat do tohoto orgánu. Přidání ustanovení o odvolací kárné komisi do zákona o 

advokacii vede ke stejným omezením, která by vznikla v případě přijetí návrhu novelizujícího 

ustanovení o kárné komisi. Na otázku, co vedlo zákonodárce, aby v jednom případě postupovali 

jedním způsobem a v druhém opačným nelze nalézt uspokojivou odpověď. Je třeba zopakovat, 

že nepřijetí věkového cenzu pro kandidáty do kárné komise bylo dle mého chybným krokem, 

neboť se  dá  předpokládat,  že  pokud by tento  návrh  byl  přijat,  vedlo  by  to  k zefektivnění  a 

zlepšení činnosti kárné komise.

117  Zákon o advokacii: komentář. s. 368.
118  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 108.
119  Návrh  zákona,  kterým se  mění  zákon č.  85/1996 Sb.,  o  advokacii:  důvodová zpráva  k návrhu zákona o 

advokacii.
Sněmovní tisk 853/0. body 31 a 32. [online]. [cit. 2019-12-05]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=853&ct1=0
120  Pozměňovací návrh č. 6172 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. Sněmovní tisk 

č. 
853. [online]. [cit. 2019-12-05]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=853
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2.5.2 Odvolací kárná komise

Odvolací kárná komise je nejmladším orgánem Komory. Do zákona o advokacii  byla 

přidána  až  novelou  z  roku  2009.121 Jedná  se  o  druhoinstanční  orgán,  který  působí  v rámci 

kárného řízení. Odvolací kárná komise má 11 členů, kteří jsou volení sněmem. Ze svého středu 

si volí předsedu. Na rozdíl od kárné komise, organizační řád výslovně stanoví, že odvolací kárná 

komise má pouze dva místopředsedy. Členem odvolací kárné komise může být zvolen pouze 

advokát, který dosáhl věku alespoň 40 let, a zároveň byl členem představenstva, kontrolní rady, 

nebo kárné komise po dobu nejméně 3 let. 

O odvolání rozhoduje odvolací senát, který je tříčlenný a je ustanoven ze členů odvolací 

kárné komise.122 V čele odvolacího senátu stojí předseda senátu jmenovaný předsedou odvolací 

kárné komise.123  Odvolací kárné senáty jsou ustavovány také na základě územního principu,124 a 

to z důvodu minimalizace možnosti podjatosti některého z členů odvolacího senátu.125

Hlavní činností odvolací kárné komise je přezkum rozhodnutí vydaných kárným senátem. 

Přezkum  probíhá  na  základě  odvolání  podaného  kárně  obviněným  nebo  kárným  žalobcem. 

V rámci řízení  se přezkoumává odvoláním napadený výrok a  správnost  kárného řízení,  které 

předcházelo vydání rozhodnutí.  Odvolací senát také přihlíží k vadám, které odvoláním nebyly 

napadeny, pokud mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Takové rozhodnutí se 

přezkoumává na základě tzv. úplného revizního principu.126 Odvolací senáty mohou rozhodnutí 

zrušit  a  rozhodnout  samy, avšak převládá princip kasační.  Odvolací  kárné senáty rozhodnutí 

zruší a vrátí jej kárnému senátu.127  

2.6 Zkušební komise

Jedná  se  o  zkušební  komisi  pro  advokátní  zkoušky,  zkoušky  způsobilosti  a  uznávací 

zkoušky (dále jen „zkušební komise“).128 Tento orgán je jediným orgánem Komory, jehož členy 

mohou  být  i  osoby  nezapsané  v seznamu  advokátů.  Právní  úpravu  nalezneme  především 

v organizačním řádu.129 Zákon  o  advokacii  se  o  zkušební  komisi  zmiňuje  pouze  minimálně. 

121 Zákon č. 219/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii.
122  § 35 odst. 2, zákona o advokacii.
123  § 5 odst. 1, advokátního kárného řádu.
124  Viz bod 2.5.1.
125  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 108.
126  Tamtéž,  –  Úplný  revizní  princip  znamená,  že  se  napadené  rozhodnutí  přezkoumává  ze  všech  v úvahu 

přicházejících  důvodů i  hledisek,  ať už byly,  nebo nebyly opravným prostředkem uvedeny.  Viz ŠÁMAL, 
Pavel. Revizní princip. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. s. 928-929.

127  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 799.
128  § 41 odst. 1 písm. g), zákona o advokacii.
129  Čl. 24-26, organizačního řádu. 
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Uvádí, že patří mezi povinné orgány Komory,130 a že její členy jmenuje ministr spravedlnosti.131 

Jedna třetina je jmenována na návrh Komory, druhá třetina na návrh Nejvyššího soudu a třetí 

třetinu může ministr spravedlnosti jmenovat dle svého uvážení.132 Tímto je zajištěno, že znalosti 

uchazečů,  kteří  chtějí  složit  advokátní  zkoušky,  jsou  ověřovány  odborníky  z praxe  i 

akademického prostředí.133 Zkušební komise volí  předsedu a dva místopředsedy. Tyto funkce 

mohou  zastávat  pouze  advokáti.134 V souladu  s advokátním  zkušebním  řádem135 předseda 

zkušební komise ustanovuje pětičlenné senáty. Každý z členů senátu je odborníkem v oboru, ze 

kterého se skládá advokátní zkouška.136

Členové zkušební  komise zasedají  ve zkušebních senátech  u advokátní  zkoušky. Tento 

orgán  schvaluje  seznam  předpisů,  které  je  nutné  znát  pro  úspěšné  absolvování  advokátní 

zkoušky.  Dále  má zkušební  komise  například  za  úkol  zobecnit  své  poznatky  ze  zkoušek,  a 

následně je oprávněna je předložit ostatním orgánům Komory ve formě doporučení.137

   

130  § 41 odst. 1 písm. g), zákona o advokacii.
131  § 52 odst. 2, tamtéž.
132  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 109.
133  Tamtéž.
134  Čl. 24 odst. 1, organizačního řádu. 
135  Vyhláška č. 197/1996 Sb., advokátní zkušební řád.
136  V této práci se věnuji pouze advokátní zkoušce. Zkoušku způsobilosti, uznávací zkoušku, mediátora a zkoušku 

rodinného mediátora ponechávám stranou. 
137  Čl. 25 odst. 2 písm a) a b), organizačního řádu. 
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3 Činnost Komory

Komora je veřejnoprávní korporací, a aby mohla řádně fungovat a vykonávat své funkce, 

musí vyvíjet různorodou činnost. Jedná se o široké spektrum záležitostí. Na jednu stranu jde o 

činnost ČAK týkající se výkonu státní správy jakožto orgánu spravujícího věci advokátské a na 

druhou  stranu  se  jedná  o  působení  spojené  s tím,  že  Komora  je  samosprávnou  stavovskou 

organizací  spravující  si  své  věci  samostatně  bez  zásahu státu.  Komora  organizuje  advokátní 

zkoušky, výchovu advokátních koncipientů a další vzdělávání advokátů. V její kompetenci jsou 

dále  matriční  záležitosti,  anebo  poskytování  bezplatného  právního  poradenství  a  určování 

advokátů.  Mezi  základní  a  stěžejní  typy  činnosti  patří  výkon  normotvorné  a  disciplinární 

pravomoci vůči osobám, kteří jsou zapsání v seznamech vedených Komorou. Poslední zmíněné 

pravomoci patří mezi podstatné zákonné znaky, na základě kterých se vymezují samosprávné 

stavovské organizace.138 

3.1 Normotvorná činnost

Jednou ze základních činností náležejících Komoře je pravomoc vydávat abstraktní akty. 

V případě  ČAK  se  tyto  akty  označují  jako  stavovské  předpisy.  Komora  je  samosprávnou 

stavovskou  organizací  a  pravomoc  vydávat  abstraktní  akty  jí  je  svěřená  za  účelem  úpravy 

záležitostí  v oblasti  její  samosprávné působnosti.  V souladu s naukou se jedná  o tzv.  „právo 

autonomní normotvorby“,  to znamená, že Komoře byla zákonem výslovně svěřena pravomoc 

v mezích  zákona,  v rámci  své  působnosti,  vydávat  předpisy  a  tím  regulovat  veřejnoprávní 

záležitosti a vnitřní poměry Komory.139 Je nutné dodat, že ČAK v rámci normotvorné činnosti 

nemůže projevovat libovůli,  ale musí se striktně řídit tím, co je stanoveno zákonem a jinými 

právními předpisy. Přijímání stavovských předpisů je právem Komory, ale zároveň se jedná i o 

povinnost  je  přijmout.140 Takové  předpisy  například  podrobněji  upravují  záležitosti,  které  se 

týkají činností a vnitřního uspořádání orgánů Komory. Dále stanovují povinnosti osobám, které 

jsou  zapsány  v seznamech  vedených  Komorou.  Autonomní  normotvorná  pravomoc,  tak 

představuje „konstitutivní prvek veřejné moci svěřené veřejnoprávní korporaci.“141

138  Čl. XIII, body 89-97, nález Pl. ÚS 40/06-2.
139  HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. s. 129.
140  Michal Račok, O stavovské legislativě podruhé. Bulletin advokacie, 2007(2). s. 61-62.
141  BERAN,  Karel.  Právnické  osoby  veřejného  práva:  veřejnoprávní  subjektivita,  veřejnoprávní  korporace, 

veřejný 
     ústav, právní povaha univerzity, právní povaha církví. s. 63.
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Stavovské předpisy spadají do oblasti tzv. statutárních předpisů.142 Tyto předpisy vydávají 

samosprávné subjekty a dle D. Hendrycha se dělí na dva typy, a to statutární předpisy vydávané 

obcemi  a  kraji  ve  formě  obecně  závazných  vyhlášek  a  statutární  předpisy  vydávané  jinými 

samosprávnými subjekty. Mezi tyto subjekty patří i profesní komory s povinným členstvím. D. 

Hendrych má za to, že pouze ty, které vydávají obce a kraje, jsou právními předpisy.143 Mimo 

jiné V. Sládeček v článku publikovaném v Právních rozhledech144 statutární předpisy dělí na tři 

skupiny. Do první skupiny patří předpisy územní samosprávy, kterým byla výslovně propůjčena 

forma právního předpisu. V další skupině jsou předpisy zájmové (profesní) samosprávy (dále jen 

„profesní samospráva“), a nakonec do třetí skupiny zařadil předpisy ostatní samosprávy, kam 

zařazuje  vysokoškolské  předpisy.  Pro  tuto  diplomovou  práci  jsou  podstatné  pouze  statutární 

předpisy vydávané Komorou, tedy předpisy profesní samosprávy.

3.1.1 Právní povaha statutárních předpisů

V právní teorii nenalezneme shodu v otázce, zdali předpisy vydávané profesní samosprávou 

jsou  či  nejsou  právními  předpisy.  Při  hledáni  odpovědi  na  tuto  otázku  se  v právní  nauce  i 

judikatuře setkáváme s diametrálně odlišnými názory. V této kapitole předložím jak argumenty 

podporující tezi, že statutární předpisy nejsou právními předpisy, tak i argumenty že jimi jsou.

Zastánci  názoru,  že statutární  předpisy (a tedy i stavovské předpisy přijímané Komorou) 

nejsou právními předpisy, jsou především V. Sládeček a D. Hendrych. V. Sládeček v článku pro 

Právní rozhledy145 uvedl důvody vedoucí jej k přesvědčení, že statutární předpisy komor nejsou 

právními předpisy. Základní východisko pro vyřešení této otázky V. Sládeček nalézá v úvahách 

D.  Hendrycha.  Ten  píše,  že  „statuární  předpisy  jsou  především  výrazem  oprávnění 

samosprávných korporací vydávat vlastní pravidla formou abstraktních aktů, a tím regulovat ty 

záležitosti,  které  patří  do  okruhu  jim  vymezené  samostatné  působnosti  v oblasti  veřejného 

práva.“146 V dalších  pracích  D.  Hendrych  vysvětluje,  proč  statutární  předpisy  profesní 

samosprávy nemohou být pramenem práva. Jedním z hlavních argumentů je ten, že „pramenem 

práva nemůže být předpis nemající  oporu v ústavě nebo aspoň v zákoně.147 Dle jeho názoru 

142  HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. s. 129.
143  Tamtéž, s. 130.
144 SLÁDEČEK, Vladimír. Ještě k povaze předpisů zájmové samosprávy. Právní rozhledy. 2008(4). [online]. [cit. 
2019-11-15]  Dostupné  z:  https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?
documentId=nrptembqhbpxa4s7grpxgxzrgmya&tocid=nrptembqhbpxa4s7grpxgxzrgmya
145  Tamtéž.
146 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. s 129.
147 Hendrych.  D.  Normativní  činnost  veřejné  správy  (K  problematice  nařízení  a  obdobných  předpisů),  In: 
SOUKUP, Ladislav.  Pocta prof. K. Malému, DrSc. k 65. narozeninám. s 319. In:  SLÁDEČEK, Vladimír. Ještě k 
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takovou podmínku splňují obecně závazné vyhlášky jakožto zvláštní statutární předpisy,148 avšak 

předpisy vydávané subjekty odlišné od územní samosprávy tuto podmínku již nesplňují. Zákony 

neřeší poměry mezi právními a statutárními předpisy jednotně, avšak převažuje východisko, že 

jiné  samosprávné  subjekty149 jsou  pověřeny  „provedením“  zákona  formou  statutárního 

předpisu.150

Sládeček ve své práci poukazuje i na judikaturu soudů, která přisvědčila názoru a nijak ho 

nerozporovala, že předpisy přijímané profesními komorami nejsou právními předpisy „statutární 

a  obdobné  předpisy  nejsou považovány  za  prameny  práva  …veřejná  (státní  moc)  může  být 

uplatňována  jen  v případech  a v  mezích  stanovených  zákonem,  a to  způsobem,  který  stanoví 

zákon. To znamená, že zasahovat do veřejných práv je možné jen na základě zákona. Žalovaná 

však  takto  nepostupovala,  když  žalobou  napadené  rozhodnutí  opřela  výslovně  o normu 

upravující  vnitřní  chod  korporace,  nemající  povahu  pramenů práva.“151 Dále  V.  Sládeček 

předkládá rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 28 Ca 152/2001-58 (90/2004 Sb. NSS) ze 

dne 02. 04. 2003 a říká, že Městský soud v Praze „nepřímo potvrdil, že nejde o předpisy právní, 

ale  o  specifickou  formu  předpisů  veřejnoprávní  korporace. Pokud  se  týkají  výkonu  veřejné 

správy, musejí respektovat ústavní rámec pro její výkon, tj. zejména čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 4 

odst. 1 Listiny, jinak je soud zruší.“152 Ve stejném duchu se vyslovil i Krajský soud v Brně, který 

ve svém rozsudku153 uvedl, že  „profesní řád, který v daném kontextu nelze vnímat tak,  že se 

jedná „obecně o závazný právní předpis“. To potvrzuje i doktrína, která – i když ve věci právní 

povahy stavovských předpisů není úplná shoda – tíhne k tomu, že předmětné předpisy zařazuje 

mezi tzv. vnitřní předpisy, normativní instrukce či statutární předpisy a nepovažuje je za právní 

předpisy především z důvodu, že neexistuje ústavní zmocnění k tvorbě právních norem subjekty, 

které tyto předpisy vydávají.“ V tomto rozsudku se soud opíral právě o výše zmíněné myšlenky 

V. Sládečka a D. Hendrycha.

V.  Sládeček  říká,  že  je  jednoznačně  nutné  odmítnout  názor,  že  v případě  předpisů 

přijímaných komorami  se jedná  o právní  předpis,  neboť tyto  předpisy nesplňují  tři  základní 

podmínky, a sice že:

povaze  předpisů  zájmové  samosprávy.  Právní  rozhledy.  2008(4).  [online].  [cit.  2019-11-15]  Dostupné  z: 
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?
documentId=nrptembqhbpxa4s7grpxgxzrgmya&tocid=nrptembqhbpxa4s7grpxgxzrgmya
148  HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. s 127.
149  Mimo územních samosprávných subjektů.
150  HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. s 129.
151  Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 1. 2000, sp. zn. 30 Ca 120/99-24.
152 SLÁDEČEK, Vladimír. Ještě k povaze předpisů zájmové samosprávy.  Právní rozhledy. 2008, č. 4, s. 143. 
[online].  [cit.  2019-11-15]  Dostupné  z:  https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?
documentId=nrptembqhbpxa4s7grpxgxzrgmya&tocid=nrptembqhbpxa4s7grpxgxzrgmya
153  Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 26.11.2015, čj. 30 A 106/2013-43.
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1) musí mít státem uznanou formu 

2) právní předpisy, musí být řádně a v souladu se zákonem publikovány, aby byly platné a 

3) musí být státem vynutitelné.154 

Ke stejnému závěru se přiklonil i M. Kopecký, když uvedl, že  „statutární předpisy…, 

nejsou…obecně závazné a nejsou právním předpisem. Statutární předpisy profesních komor 

jsou  předpisy  (abstraktní  akty)  s interní  závaznosti  uvnitř  korporace.  …Tyto  statutární 

předpisy,  jsou-li  vydávány korporacemi profesní samosprávy,  zavazují  jejich členy,  ale  podle 

dikce příslušných zákonných úprav může být okruh osob, které zavazují širší.155

Z výše uvedeného lze učinit jasný závěr, že zmínění právní teoretici zastávají formální 

pojetí právního předpisu. Jejich hlavním argumentem je, že v právním řádu nenajdeme žádná 

ustanovení,  která  by označovala  statutární  předpisy  za  právní  předpisy.  Podle  jejich  mínění, 

tomuto  závěru přisvědčuje  i  skutečnost,  že  předpisy profesní  samosprávy mají  pouze osobní 

obecnou působnost.  Podpůrným argumentem podporujícím tezi  těchto  teoretiků  je  důvodová 

zpráva  k zákonu  o  advokacii.156 Ve  zvláštní  části  důvodové  zprávy  je  uvedeno  stanovisko 

k povaze  stavovských předpisů vydávaných Komorou.  Zákonodárce  se vyjádřil  k  ustanovení 

§ 53  zákona  o  advokacii  v tom smyslu,  že  profesní  předpis  přijatý  v souladu  se  zákonem o 

advokacii zavazuje advokáty a advokátní koncipienty.157 Dále zákonodárce uvedl, že  „Ačkoliv 

navrhovaný zákon profesní předpis158 výslovně nedefinuje, je třeba vycházet z toho, že profesním 

předpisem ve  smyslu  zákona  bude  pouze  takový  písemný  akt  přijatý  (schválený)  příslušným 

orgánem Komory, který má normativní povahu a který byl přijat na základě a v mezích zmocnění 

obsaženého  v zákoně  o  advokacii.  Označení  „profesní“  vyjadřuje  interní  povahu  předpisu, 

jakož  i  rozsah  jím  vázaných  subjektů.“ Jak  vyplývá  z důvodové  zprávy,  zákonodárce  při 

přípravě zákona o advokacii, vycházel z toho, že stavovský předpis má interní povahu a nikoliv 

povahu právního předpisu.

Na druhé straně stojí především Z. Koudelka, který zastává materiální pojetí  právního 

předpisu.  Z.  Koudelka  má  za  to,  že  statutární  předpisy  vydávané  profesními  komorami 

s povinným  členstvím  mají  charakter  právních  předpisů.159 Důvod,  který  ho  vede  k tomuto 

154 SLÁDEČEK, Vladimír. Ještě k povaze předpisů zájmové samosprávy.  Právní rozhledy. 2008, č. 4, s. 142. 
[online].  [cit.  2019-11-15]  Dostupné  z:  https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?
documentId=nrptembqhbpxa4s7grpxgxzrgmya&tocid=nrptembqhbpxa4s7grpxgxzrgmya
155  Kopecký, M. Správní právo: obecná část. s.123.
156  Návrh zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: důvodová zpráva k návrhu zákonu o advokacii. zvláštní část - § 53 

až 72. [online]. [cit. 2019-11-28] Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t192000b.htm
157  O evropských advokátech se zákonodárce nevyjádřil, neboť v době přijeti náš právní řád neznal tento pojem.
158  Přestože zákonodárce v důvodové zprávě operuje s pojmem „profesní předpis,“ má tím na mysli stavovský 

předpis. 
159  KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. s. 352.
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přesvědčení spatřuje především v tom, že tyto předpisy jsou obecně závazné, což je základní 

prvek právního předpisu.160 Jedná se o obecnou závaznost osobní, jež je vázána na osoby, které 

jsou členy samosprávných profesních komor.  Nejedná se o územní obecnou závaznost, která se 

váže na území státu či obce. D. Hendrych a V. Sládeček se shodují, že právě toto je jedním 

z hlavních argumentů, proč se nejedná o právní předpis. Z. Koudelka má diametrálně odlišný 

názor. Právě v obecné osobní závaznosti spatřuje příčinu, proč statutární předpisy jsou právními 

předpisy. Dále říká, že předpisy se musí posuzovat materiálně a budou jimi i ty, které se za ně 

neoznačují, a to za předpokladu, že budou splněny obsahové náležitosti právního předpisu. Je 

tedy irelevantní, zdali forma takového předpisu nesplňuje všechny požadavky.161 V jednom ze 

svých  nálezů  Ústavní  soud  přisvědčil  názoru  Z.  Koudelky.   Soud  dovodil,162 že:  „V rámci 

profesní  samosprávy  jsou  přijímány  rovněž  stavovské  předpisy,  které  splňují  veškeré 

charakteristické prvky normativních právních aktů jako pramenů práva.“ 

Ze stejné myšlenky vycházeli i autoři komentáře k zákonu o advokacii, když v ustanovení 

zabývajícím se stavovskými předpisy uvedli, že: „Zákon upravuje působnost Komory…ve vztahu 

k advokátům, evropským advokátům a advokátním koncipientům.  Protože se zákonná úprava 

v některých  směrech  dotýká  práv  a  povinností  i  jiných  osob  v profesi  nezařazených,  např. 

uchazečů o zápis do seznamu koncipientů…je zřejmé, že i podzákonná úprava se někdy musí 

práv a povinností  těchto osob dotknout,  přičemž zákon vymezuje,  v kterých případech.“163 Je 

evidentní, že autorský kolektiv tohoto komentáře považuje stavovské předpisy za podzákonné 

právní normy. 

Jedním z nejpádnějších argumentů zastánců teorie materiálního pojetí právních předpisů 

se stalo usnesení NSS.164 V této věci se navrhovatel domáhal zrušení usnesení, kterým se stanovil 

vzhled  stavovského  oděvu  advokáta.  Navrhovatel  uvedl,  že  toto  usnesení  naplňuje  znaky 

opatření obecné povahy. Soud rozhodl, že se nejedná o opatření obecné povahy, a ztotožnil se 

s názorem Z. Koudelky a uvedl,  že  „…Stavovský předpis má charakter právního předpisu a 

teoreticky  má značnou podobu s obecně závaznými vyhláškami  územní samosprávy.  Adresáti 

norem ve stavovských předpisech však nejsou osoby nacházející se na určitém území, jak je tomu 

u krajů a obcí,  ale  osoby vykonávající  určité  povolání.  …obsah stavovských předpisů je  do 

značné míry předurčen tím, že jde o právní předpisy podzákonné, které se mohou pohybovat jen 

ve sféře, která je jim zákonem vymezena; musí být tedy vždy v souladu se zákonem. …Nejvyšší 

správní soud dospěl k     závěru, že usnesení č. 4/2010 Věstníku, ze dne 08. 06. 2010, kterým se   

160  Tamtéž.
161  Tamtéž.
162  Čl. II, bod 5, usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1373/07. 
163  Zákon o advokacii: komentář. s. 402 - 403.
164  usnesení Nejvyššího správního soudu čj. 5 Ao 1/2011-22.
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stanoví vzhled stavovského oděvu advokáta, je podzákonným právním předpisem; z formálního 

a zejména ani z materiálního hlediska nesplňuje znaky opatření obecné povahy…“.

Obě strany mají přesvědčivé argumenty a existuje i judikatura, která statutární předpisy 

profesních komor označuje za předpisy nemající povahu právních předpisů. Na základě analýzy, 

kterou jsem provedl při tvorbě této diplomové práce se přikláním k názoru Z. Koudelky. V tomto 

mém názoru mne utvrzuje rozsudek Nejvyššího správního soudu165, ve kterém soud řešil žalobu, 

kterou se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem ze strany České lékařské komory. 

V rámci tohoto řízení se soud vyjádřil i k povaze předpisů profesních komor. Soud uvedl, že: 

„Soudy ve správním soudnictví by tak byly těmi, které k návrhu legitimovaného subjektu budou 

posuzovat  nezákonnost  stavovského předpisu,  pokud příslušné zákony takovou úpravu budou 

obsahovat.  Dále se správní soudnictví nevyhne posouzení (čl. 95 odst. 1 Ústavy) stavovského 

předpisu v rámci přezkumu rozhodnutí (jako individuálního aktu aplikace takového předpisu) 

což  je  běžná  praxe  zcela  například  v případech  přezkumu  rozhodnutí  o  disciplinárních 

deliktech…“ Soud  dovodil,  že  správní  soudy  při  posouzení  stavovského  předpisu  v rámci 

přezkumu rozhodnutí musí postupovat dle čl. 95 odst. 1 Ústavy. Toto ustanovení nám říká, že 

soudy jsou oprávněny posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo mezinárodní 

smlouvou, to znamená že tento článek se aplikuje na jiné právní předpisy, a tudíž správní soudy 

zacházejí  se  stavovským  předpisem  jako  s jakýmkoli  jiným  právním  předpisem.  Z tohoto 

vyplývá, že nejvyšší správní soud zastává materiální pohled na stavovské předpisy a považuje je 

za  podzákonné  právní  předpisy.  Vedle  tohoto  rozhodnutí  je  nutné  zmínit  i  nález  Ústavního 

soudu166 v němž plénum vyslovilo přesvědčení, že:  „klasifikaci pramenů práva nutno odvinout 

v první řadě od obsahu právní normy.“ Ústavní soud tak deklaroval materiální pojetí pramenů 

práva. Toto vše mne vede k přesvědčení, že stavovské předpisy jsou podzákonnými právními 

předpisy.

3.1.2 Stavovské a ostatní předpisy ČAK

Postavení a činnost ČAK je upravena zákonem a jinými podzákonnými předpisy. Komoře je 

svěřena pravomoc vydávat vlastní abstraktní akty, které se nazývají stavovské předpisy. Zákon o 

advokacii umožňuje těmito předpisy upravovat nejenom jednotlivé přesně určené záležitosti, ale 

165  Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Aps 2/2007-134.
166  Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/99. 
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i  záležitosti  v určitých  oblastech.167 Abstraktní  akt  může  být  vydán  na  základě  výslovného 

zákonného zmocnění nebo na základě tzv. souhrnného zmocnění.168 

Vedle stavovských předpisů je Komora oprávněna vydávat i jiné předpisy. Tyto předpisy se 

označují jako „ostatní předpisy České advokátní komory.“169 Nyní existují pouze čtyři předpisy 

tohoto typu. Patří mezi ně volební řád sněmu a jednací řád sněmu, které přijímá sněm Komory. 

Dále  to  jsou  předpisy  vydávané  představenstvem.  Jedná  se  o  normy upravující  postavení  a 

činnost poradních orgánů České advokátní komory a o pravidla pro vydávání časopisu Bulletin 

advokacie. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1., bez zákonného zmocnění nelze stavovským předpisem 

zakládat  originální  práva  a  povinnosti  subjektům,  kterým je  určen.  V komentáři  k zákonu  o 

advokacii170 se  však  uvádí,  že  vzhledem  k tomu,  že  Komora  je  profesní  samosprávnou 

organizací, je oprávněna zakládat práva a ukládat povinnosti i bez zákonného zmocnění. Práva a 

povinnosti však nemohou být ukládány stavovským předpisem, ale jinými vnitřními normami. 

Jako příklad takových norem je uváděn stálý volební řád sněmu a jednací řád sněmu.171

Stavovské  předpisy  jsou  normou  s obecně  závaznou  působností.  Jejich  právní  účinky  se 

vztahují k advokátům, evropským advokátům a advokátním koncipientům.172 Zákon o advokacii 

stanovuje,173 že stavovský předpis o poplatku za advokátní zkoušku174 je závazný nejenom pro 

advokáty, advokátní koncipienty a evropské advokáty, ale i pro žadatele o umožnění vykonání 

advokátní  zkoušky,  zkoušky  způsobilosti  nebo  uznávací  zkoušky.  Z tohoto  vyplývá,  že 

v určitých případech mohou mít stavovské předpisy i částečné externí účinky.175  

S ohledem na skutečnost, že stavovské předpisy zavazují a jsou vynutitelné, je nutné, aby 

byly vyhlášeny a doručeny adresátům. Platí zde stejná pravidla jako u právních předpisů. Za 

tímto  účelem  v souladu  se  zákonem  o  advokacii  představenstvo  Komory  přijalo  stavovský 

předpis,  kterým se  zřídil  Věstník  České  advokátní  komory  (dále  jen  „Věstník“).176 Předpisy 

podepsané předsedou Komory jsou dnem vyhlášení ve Věstníku platné.177 Účinnými se stávají 

třicátým  dnem  po  vyhlášení,  nestanoví-li  stavovský  předpis  datum  pozdější.178 V souladu 

s dřívější právní úpravou byl Věstník rozesílán těm, kdo byl adresátem těchto norem, soudům a 

167  § 53 odst. 1 zákona o advokacii.
168  Zákon o advokacii: komentář. s. 402.
169  Předpisy o advokacii. Stav ke dni 30.9.2019. Bulletin advokacie. zvláštní číslo 2019(10). s. 4.
170  Zákon o advokacii: komentář. s. 402.
171  Komorou jsou tyto předpisy označovány jako „ostatní předpisy ČAKu.“
172  § 53 odst. 3, zákona o advokacii.
173  § 53 odst. 4, tamtéž.
174  Usnesení č. 2/2004 Věstníku, o poplatku za advokátní zkoušku.
175  SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. s. 339.
176  Usnesení č. 1/2001, o pravidlech vydávání Věstníku.
177  Čl. 10 odst. 1, tamtéž.
178  § 53 odst. 3, zákona o advokacii.
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jiným  orgánům.  Platná  právní  úprava  stanovuje,  že  Věstník  se  již  nerozesílá,  ale  je  všem 

přístupný na webových stránkách Komory. 

Stavovské předpisy Komory lze  rozdělit  na několik  typů.  Koudelka  v článku o zájmové 

samosprávě a  jejích  předpisech179 rozlišuje  tři  skupiny.  Toto rozlišení  je  platné pro předpisy 

vydávané všemi profesními komorami. Na tento způsob dělení navázal i NSS.180  Jedná se o:

1) stavovské předpisy neukládající  povinnosti,  především se jedná o předpisy, které upravují 

organizační a technické věci týkající se komor,

2) stavovské předpisy ukládající  povinnosti  pouze členům komory,  do tohoto typu například 

patří předpisy, které upravují výši a splatnost příspěvku na činnost komory a

3) stavovské předpisy ukládající povinnost nečlenům, v případě takovýchto předpisů se jedná o 

ty, které ukládají například povinnost uchazeči o zápis do České advokátní komory zaplatit 

poplatek za vykonání profesní zkoušky.   

3.1.3 Dohled  nad  normativní  činností  Komory  a  přezkum  stavovských 

předpisů

Zákon o advokacii upravuje povinnost Komory předložit Ministerstvu spravedlnosti (dále 

jen „Ministerstvu“) veškeré stavovské předpisy přijaté orgány Komory,181 a to do 30 dnů ode 

dne přijetí stavovského předpisu. ČAK vykonává veřejnou správu na úseku advokacie, a proto si 

stát  zachovává právo zasahovat  do její  činnosti.182 Dospěje-li  ministr  spravedlnosti  (dále  jen 

„ministr“) k tomu, že stavovský předpis je v rozporu se zákonem, může podat návrh na jeho 

přezkoumání k soudu.183 Zákon o advokacii  je jedním z mála právních předpisů upravujících 

možnost podat takový návrh k soudu. Právní úprava profesní samosprávy v jiných oblastech 

obvykle mlčí a nijak neupravuje možnost soudního přezkumu předpisů přijímaných komorami. 

Problém nastává s vymezením, který soud je oprávněn rozhodovat, zdali stavovský předpis je 

v rozporu se zákonem či nikoliv. Sporná otázka příslušnosti vyvstává, neboť za prvé neexistuje 

jednotný  pohled  na  právní  povahu  stavovských  předpisů  a  za  druhé  není  jednotná  úprava 

předpisů upravujících profesní samosprávu. 

Ministr  za  celou  dobu  existence  ČAK  nevyužil  svého  práva  podat  návrh  na  přezkum 

stavovského předpisu pro možný rozpor se zákonem. Neexistuje tak žádné rozhodnutí, kterým 

179  Koudelka, Z. Zájmová samospráva a její předpisy. Bulletin advokacie, 2001(5), s.63.
180  Usnesení NSS č. j. 5 Ao 1/2011-22.
181  § 50 odst. 1, zákona o advokacii.
182  Zákon o advokacii: komentář. s. 375.
183  § 50 odst. 2, zákona o advokacii.
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by se soud vyjádřil k otázce, kdo je příslušný pro posouzení návrhu ministra. Z tohoto důvodu je 

obtížné s jistotou říci, kam je třeba takový návrh podat. Určité vodítko, jak postupovat v této 

věci  nabízel  zákon  o  auditorech,184 neboť  měl  podobnou  úpravu  jako  zákon  o  advokacii. 

Ustanovení § 36 odst. 2 zákona o auditorech dávalo ministrovi financí pravomoc podat návrh 

k soudu  na  zrušeni  profesního  předpisu  komory  auditorů,  v případě,  že  dojde  k závěru,  že 

takový profesní předpis je v rozporu se zákonem. Ministr financí tohoto svého práva využil a 

podal k Městskému soudu v Praze185 žalobu, kterou se domáhal zrušení některých ustanovení 

profesních  předpisů  přijatých  komorou  auditorů.  Ten186 se  touto  žalobou  zabýval  a  část 

napadených profesních ustanovení svým rozsudkem zrušil. Je zřejmé, že při posouzení otázky 

příslušnosti určil, že právě správní soud je příslušný rozhodovat o rozporu statutárních předpisů 

se zákonem. V právní větě správní soud uvedl, že „Profesní komora je veřejnoprávní korporací 

vykonávající veřejnou správu a další činnosti. Vykonává-li veřejnou správu, může ji vykonávat 

jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví (čl. 2 odst. 

3 Ústavy České republiky). Povinnosti pak mohou být ukládány toliko na základě zákona a v 

jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod). Neodpovídají-li předpisy profesních komor této zásadě, soud je zruší.“

V. Mikule se o toto rozhodnutí opíral a uvedl, že  „v některých případech je stanoveno, že 

příslušný ministr je oprávněn navrhnout přezkoumání takového předpisu soudem, má-li za to, že 

je  v rozporu  se  zákonem.  O  návrhu  rozhoduje  správní  soud.“187 Toto  vše  však  V.  Mikule 

dovozuje  za podmínky,  že se na stavovské předpisy pohlíží,  jako na předpisy,  které  nejsou 

podzákonnou právní  normou.  Zpočátku se mohlo jevit,  že  tímto  rozhodnutím byla vyřešena 

otázka příslušnosti soudů, avšak NSS188 vydal usnesení, ve kterém došel k závěru, že stavovský 

předpis ČAK je podzákonným právním předpisem.189 V takovém případě V. Mikule uvádí, že o 

případném  rozporu  stavovského  předpisu  se  zákonem  by  se  muselo  rozhodovat  v rámci 

přezkumu před ústavním soudem ve smyslu ust.  čl.  87 odst.  1 písm. b) Ústavy190 a  nikoliv 

v rámci  správního  soudnictví.  Jiný  názor  na  to  má  Nejvyšší  správní  soud,  když  ve  svém 

rozhodnutí191 přistupuje ke stavovským předpisům jako k jiným právním předpisům a zároveň 

říká,  že:  „Soudy  ve  správním  soudnictví  by  tak  byly  těmi,  které  k návrhu  legitimovaného 

184  Zákon o auditorech č. 254/2000 Sb., účinný do 14.4.2009.
185  Městskému soudu v Praze jakožto soudu správnímu
186  rozsudek Městského soudu v Praze čj. 28 Ca 152/2001-58.
187  MIKULE, V. In: HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. s. 475 bod 5. 
188  Usnesení NSS č. j. 5 Ao 1/2011-22.
189  Podrobněji ve věci tohoto usnesení podkapitola 3.1.1. 
190  MIKULE, V. In: HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. s.475 bod 5. 
191  Rozsudek NSS č.j. 6 Aps 2/2007-134.
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subjektu budou posuzovat nezákonnost stavovského předpisu, pokud příslušné zákony takovou 

úpravu budou obsahovat.“

Jedná se o palčivý problém, ke kterému by měli zákonodárci obrátit pozornost a nabídnout 

jasné řešení. Určité východisko z této nejednoznačnosti a zmatečnosti bych spatřoval v práci V. 

Sládečka.192 V ní byl předložen návrh de lege ferenda s možnou novelizací právních předpisů, 

které se týkají této problematiky. V. Sládeček uvádí, že „v rámci této unifikace by mělo být 

především upraveno:

1) který  orgán  a  v jakém  rozsahu  (taxativní  výčet)  a  jakým  způsobem  schvaluje  (kvorum, 

většina) stavovské předpisy (jednotně nazvané),

2) požadavek souladu stavovských předpisů se zákony a jinými právními předpisy,

3) souhlas správního úřadu (příslušného ministerstva) jako nutný předpoklad řádného ukončení 

procesu tvorby stavovského předpisu,

4) publikace  stavovského  předpisu  v periodické  tiskovině  (věstníku  apod.)  vydávané 

samosprávnou korporací jako podmínka platnosti, resp. závaznosti pro členy korporace (se 

stanovením přiměřené legisvakance),

5) možnost  soudního přezkumu stavovského předpisu  v rámci  správního soudnictví  (v  tomto 

směru by měl být doplněn i soudní řád správní).“

V danou chvíli v našem právním řádu najdeme úpravu 12 komor s povinným členstvím a 

každá z komor má odlišnou úpravu, jedná se o: 

1) Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru a Českou lékárnickou komoru193, 

2) Komoru veterinárních lékařů194, 

3) Notářskou komoru České republiky195, 

4) Komoru daňových poradců České republiky196, 

5) Komoru auditorů České republiky197, 

6) Českou komoru architektů a Českou komoru autorizovaných inženýrů techniků činných ve 

výstavbě198, 

192 SLÁDEČEK, Vladimír. Ještě k povaze předpisů zájmové samosprávy.  Právní rozhledy. Závěry a návrhy de 
lege  ferenda. 2008(4),  [online].  [cit.  2019-11-15]  Dostupné  z: 
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?
documentId=nrptembqhbpxa4s7grpxgxzrgmya&tocid=nrptembqhbpxa4s7grpxgxzrgmya
193  Zákon č. 220/1991 Sb, o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
194  Zákon č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky.
195  Zákon č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti.
196  Zákon č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.
197  Zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů.
198  Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
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7)Exekutorskou komoru České republiky199, 

8)Komoru patentových zástupců České republiky200 a 

9)Českou advokátní Komoru. 

Odlišnost právní úpravy spočívá kupříkladu v názvu předpisů přijímaných komorami.201 Ne 

všechny stavovské organizace  mají  oprávnění  přijímat  předpisy samostatně.  To znamená,  že 

některé komory přijímají předpisy a následně je musí příslušnému ústřednímu správnímu úřadu 

zaslat ke schválení. Jiné komory je nemusí zasílat ke schválení, ale mají povinnost je předložit.  

Problémy  s odlišnou  právní  úpravou  profesních  komor  s povinným  členstvím  se  vztahují  i 

k jiným  otázkám.  Například  ne  všechny  komory  mají  přesně  stanoveno,  které  orgány  jsou 

oprávněny  přijímat  statutární  předpisy  a  jiné  zase  mají  tuto  úpravu  neúplnou.  Nic  z výše 

uvedeného však nepředstavuje natolik sporné otázky, aby bylo za každou cenu nutné novelizovat 

právní  předpisy  a  sjednocovat  je.  Hlavní  příčinou  mého  souhlasu  s V.  Sládečkem  ve  věci 

nutnosti  sjednocení  předpisů  upravujících  profesní  samosprávu  je  především  otázka,  jak 

postupovat, pokud vznikají důvodné pochybnosti o případném souladu přijímaných předpisů se 

zákonem.

Pro  posouzení  potřeby  sjednocení  zákonů  upravujících  profesní  komory,  jsem provedl 

jejich rozbor. Výsledkem mé analýzy je, že ideálním by bylo vycházet ze zákona o advokacii, 

neboť tento zákon má jednu z nejpodrobnějších úprav. Je v něm přesně určeno, které orgány 

vydávají stavovské předpisy,202 zakotvuje povinnost publikace předpisu ve Věstníku,203 upravuje 

legisvakanční lhůtu204 a dává ústřednímu správnímu úřadu oprávnění podat návrh na přezkum 

stavovského předpisu pro rozpor se zákonem.205

Vzhledem k tomu,  že  při  sjednocení  úpravy by se dle  mého názoru  mělo  vycházet  ze 

zákona o advokacii,  považuji  za nejvhodnější označit  všechny předpisy vydávané profesními 

komorami s povinným členstvím jako „Stavovské předpisy“.

Ačkoliv se v obecných rysech shoduji s tezí  V. Sládečka,  s některými jeho návrhy však 

souhlasit nemohu. V. Sládeček nastiňuje svoji vizi přijímaní profesních předpisů, 206 když uvádí, 

že nutným předpokladem pro ukončení řádného procesu tvorby stavovského předpisu je souhlas 

199  Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů.
200  Zákon č. 417/2004 Sb. o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového 

vlastnictví.
201  U některých komor to jsou stavovské předpisy, profesní předpisy, vnitřní předpisy, řády apod.
202  Srov. § 43 a 44 zákona o advokacii.
203  § 53 odst. 2, tamtéž.
204  § 53 odst. 3, tamtéž. 
205  § 50 odst. 2, tamtéž.
206  Viz výše v bodě 3.1.3. návrh V. Sládečka na možnou úpravu de lege ferenda „3)  souhlas správního úřadu 

(příslušného ministerstva) jako nutný předpoklad řádného ukončení procesu tvorby stavovského předpisu.“
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správního úřadu, příp. příslušného ministerstva. S tímto návrhem se neztotožňuji z následujících 

důvodů. Profesní komory jsou samosprávné stavovské organizace a mají právo si spravovat své 

věci samostatně. Mezi základní znak takové organizace patří i právo autonomní normotvorné 

činnosti.  V případě,  že by přijetí  stavovského předpisu bylo omezeno  schválením správního 

úřadu,  došlo  by  dle  mého  názoru  k narušení  samotného  smyslu  existence  stavovské 

samosprávné  organizace.207 Z tohoto  důvodu,  jak  jsem  již  vyslovil  výše,  považuji  za 

nejvhodnější  sjednotit  přijímání  stavovských  předpisů  podle  zákona  o  advokacii.  Všechny 

komory by tak musely předkládat příslušným správním úřadům nebo ministerstvům stavovské 

předpisy. Tyto orgány by je přezkoumaly a v případě, že by vznikl předpoklad rozporu těchto 

norem se zákonem, mohly by iniciovat soudní řízení.208

Dalším bodem, ve kterém se s V. Sládečkem neshoduji, je novela soudního řádu správního 

(dále jen „SŘS“).209  Pravomoc soudu je upravena v § 4 SŘS. Navrhuji, aby bylo do § 4 odst. 2 

SŘS doplněno písm. d), v tomto znění: „o zrušení stavovského předpisu nebo jeho části pro 

rozpor se zákonem“. Touto změnou by odpadly nejasnosti spojené s příslušností soudů a bylo 

by jasně stanoveno, že příslušnými jsou soudy ve správním soudnictví. V. Sládeček navrhuje 

stanovit, že rozhodovat ve věci přezkumu stavovských předpisů, by měl Nejvyšší správní soud, 

avšak já s tímto názorem nesouhlasím. V případě,  že by rozhodoval NSS, by nebylo možné 

podat kasační stížnost. Mám za to, že krajské soudy jsou dostatečně kvalifikované, aby mohly 

rozhodovat  samostatně.  NSS  by  v  mnou  předloženém  návrhu  rozhodoval  až  o  kasačních 

stížnostech podaných proti rozhodnutím krajských soudů. 

Na  těchto  návrzích  nic  nemění,  ani  to  že  nesouhlasím  s V.  Sládečkem  s právním 

postavením  statutárních  předpisů.  Ať  se  jedná  o  právní  předpisy  či  nikoliv,  je  stále  nutné 

sjednotit právní úpravu profesní samosprávy. Všem komorám by měla být stanovena povinnost 

předkládat stavovské předpisy ministerstvům nebo příslušným správním úřadům a tyto by měly 

mít  pravomoc  iniciovat  řízení  před  soudem  pro  možný  rozpor  stavovského  předpisu  se 

zákonem. Rozdíl  však nastává,  v případě,  že považujeme stavovské předpisy za podzákonné 

právní předpisy. Za takové situace by bylo možné zachovat stávající právní úpravu a SŘS by se 

nemusel novelizovat, neboť existují názory210, že dle platné právní úpravy by byly příslušnými 

Ústavní soudy. Nejvyšší správní soud uvedl211, že:  „stavovský předpis má charakter právního 

předpisu a teoreticky má značnou podobu s obecně závaznými vyhláškami územní samosprávy.“ 

207  Platná úprava upravující některé profesní komory takto omezuje samosprávu stavovských organizací. 
208  Viz § 50 odst. 2 zákona o advokacii.
209  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
210  Srov.  Koudelka,  Zdeněk.  Samospráva.  s.  356.  a  MIKULE,  V.  In.  HENDRYCH,  Dušan.  Správní  právo: 

obecná část. s. 475 bod 5. 
211  Usnesení NSS č. j. 5 Ao 1/2011-22.
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Z tohoto důvodu by pro přezkum před soudem mohl být uplatněn obdobný postup jako u obecně 

závazných vyhlášek.212 V případě, že by příslušný správní úřad vykonávající dohled nad činností 

profesních komor došel  k závěru,  že stavovský předpis  je  v rozporu se zákonem,  vyzval  by 

komoru k zjednání nápravy. Pokud by se tak nestalo, podal by k Ústavnímu soudu213 návrh na 

zrušení takového předpisu.  Z. Koudelka214 sice uvádí, že při platné právní úpravě je příslušným 

k přezkumu Ústavní soud, ale domnívá se, že „je do budoucna nanejvýš vhodné problematiku 

rušení  stavovských  předpisů  profesní  samosprávy  soustředit  u  Nejvyššího  správního  soudu 

v Brně za obdobných podmínek jako je řízení o rušení opatření obecné povahy.“215 K tomuto 

názoru ho vede myšlenka, že přezkum stavovského předpisu pro jeho nesoulad se zákonem není 

věcí ochrany subjektivních práv, ale jedná se o oblast ochrany objektivního práva.216 Souhlasím 

s názorem Z. Koudelky, že by bylo vhodnější soustředit přezkum stavovských předpisů v rámci 

správního soudnictví. Nesouhlasím však s tím, že by přezkum měl být soustředěn u Nejvyššího 

správního soudu a navrhují totožný postup jako výše. Navrhoval bych novelizaci SŘS, kterou 

bych správním soudům stanovil pravomoc rozhodovat o těchto sporech,217 a to i přesto, že se 

jedná o podzákonné právní předpisy. 

3.1.4 Oprávnění ministra spravedlnosti podat návrh na přezkum stavovského 

předpisu a možnost úpravy de lege ferenda

Ministr má zákonem danou pravomoc iniciovat řízení na přezkum stavovského předpisu se 

zákonem.218 V předcházejícím bodě 3.1.3. jsem se zabýval vyřešením otázky, který soud by měl 

být příslušným rozhodovat o návrhu ministra. V tomto bodě se však jedná o samotnou pravomoc 

ministra, neboť v souvislosti s touto pravomocí vyvstávají další otázky nad kterými je vhodné se 

zamyslet. 

Ustanovení  upravující  oprávnění  ministra  na  podání  návrhu  k soudu  doznalo  ode  dne 

účinnosti zákona o advokacii podstatné změny a v nynější podobě vypadá takto219:

§ 50

212  Srov. § 123 a násl., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
213  Srov. Čl. 87 odst. 1 písm b), Ústava České republiky.
214  Koudelka, Zdeněk. Samospráva. 356
215  Tamtéž, s. 357
216  Tamtéž.
217  Navrhoval bych tedy stejný postup, jaký jsem v tomto bodě již uvedl, a to doplnění písm. d) do § 4 odst. 2 

SŘS. Tímto krokem by byla dána pravomoc krajským soudům rozhodovat o návrzích o zrušení stavovského 
předpisu pro jeho rozpor se zákonem a vůči těmto rozhodnutím by bylo možné podat kasační stížnost. 

218  § 50 odst. 2, zákona o advokacii.
219  § 50, zákona o advokacii.
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1) Komora  je  povinna  do  30  dnů  předložit  Ministerstvu  spravedlnosti  veškeré  stavovské 

předpisy přijaté jejími orgány.

2) Má-li ministr spravedlnosti za to, že stavovský předpis Komory je v rozporu se zákonem, je 

oprávněn podat návrh na jeho přezkoumání soudem. 

Judikatura NSS220 se věnovala i tomuto ustanovení. V předmětném usnesení se NSS zabýval 

povahou stavovského předpisu a možností jeho zrušení, z tohoto důvodu zkoumal i § 50 odst. 2 

zákona o advokacii.  Soud řekl,  že právo podat návrh na přezkum je  speciální  obranou proti 

stavovskému předpisu a ministrem se uplatňuje ex offo.221

V této podobě je toto ustanovení v zákoně o advokacii od 01.04.2006. Do účinnosti novely § 

50 odst. 2 zákona o advokacii byla pravomoc ministra podat návrh k soudu omezena na lhůtu 

dvou  měsíců  ode  dne  přijetí  stavovského  předpisu.  Předcházející  úprava  ani  nynější  není 

dokonala a každá z nich má nedostatky, na které širší odborná veřejnost upozorňuje.

Nynější  formulace  se  pro  část  odborné  veřejnosti  jeví  jako  problematická,  neboť  z ní 

vyplývá, že ministr není omezen lhůtou pro iniciování řízení o souladu stavovského předpisu se 

zákonem. D. Kolářová míní, že se nejedná o nejšťastnější řešení, neboť i po uplynutí několika let 

od přijetí stavovského předpisu by mohl ministr spravedlnosti uplatnit své právo. Dále uvádí, že 

by bylo vhodné se zamyslet nad řešením a říká, že „De lege ferenda není tato formulace zákona 

nejšťastnější a stálo by za zvážení, zda při příští novele zákona o advokacii  nestanovit  lhůtu 

k uplatnění  práva i  pro ministra.  Důvodem, který  komentátory  vede  k tomuto  doporučení,  je 

přirozená touha po právní jistotě.“222 Pokládá otázku, zdali by nebylo vhodné se vrátit k původní 

formulaci tohoto paragrafu a stanovit znovu dvou měsíční lhůtu pro iniciaci řízení před soudem. 

Je zřejmé, že jak stávající, tak i původní formulace má v odborných kruzích své zastánce i 

odpůrce.  Za situace, že se ponechá nynější úprava, vzniká výše uvedený problém s právní 

jistotou. Ministr by si po několika letech mohl vzpomenout, že stavovský předpis není v souladu 

se zákonem a dát podnět k jeho přezkumu. Na druhé straně, pokud se vrátíme ke dvou měsíční 

lhůtě vzniká jiný problém.  V případě, že ministr z nějakého důvodu neiniciuje řízení před 

soudem ve stanovené lhůtě, je nutné si položit otázku, zda se stává tento stavovský předpis 

nezrušitelným? V původním znění lhůta pro podání návrhu na přezkum běžela ode dne, kdy byl 

stavovský předpis přijat Komorou. Mohlo se stát, že Komora by stavovský předpis v této lhůtě 

Ministerstvu nezaslala a ministr by tak ani nemohl iniciovat řízení před soudem pro případný 

rozpor stavovského předpisu se zákonem, neboť zákonná lhůta by mu již vypršela. 

220  Usnesení NSS č. j. 5 Ao 1/2011-22.
221  Tamtéž.
222  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 823.
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Další  otázka,  která  se  v souvislosti  s touto  úpravou nabízí,  spočívá  v interpretaci  výrazu 

oprávněn. Ustanovení § 50 odst. 2 zákona o advokacii, říká, že „Má-li ministr spravedlnosti za 

to, že stavovský předpis Komory je v rozporu se zákonem, je oprávněn podat návrh na jeho 

přezkoumání  soudem.“ Zákonodárce  formuloval  možnost  podat  návrh  na  přezkum  jako 

oprávnění ministra. Vzniká otázka, zdali ministr spravedlnosti má pravomoc sám uvážit, jak dále 

postupovat. Například ministr dojde k závěru, že stavovský předpis je v rozporu se zákonem, ale 

rozhodne  se  v souladu  s nynější  formulací  §  50  odst.  2  zákona  o  advokacii  nevyužít  svoji 

pravomoc a nepodá k soudu návrh na přezkum. Neporuší tím své zákonné povinnosti? Opravdu 

se jedná jenom o oprávnění, a ne o povinnost? Toto ustanovení by mělo být novelizováno, a to 

za účelem odstranění nejasností, které vznikají s interpretací stávající formulace. 

 První odstavec tohoto ustanovení nevyvolává žádné nejasnosti, z tohoto důvodu nenavrhuji 

žádné změny a zachoval bych jej ve stávajícím znění. 

V případě, že bychom souhlasili s D. Kolářovou, že nyní účinné znění § 50 odst. 2 zákona 

o advokacii brání právní jistotě, dalo by se uvažovat o navrácení lhůty pro podání návrhu na 

přezkum. Za tímto účelem by mohla být znovu do tohoto ustanovení přidána, avšak dvouměsíční 

časový interval považuji za příliš krátký a prodloužil bych ho minimálně na jeden rok. Kromě 

krátkého časového intervalu pro iniciování řízení, měl tento odstavec i další praktický problém. 

Lhůta počala ministrovi běžet  ode dne přijetí stavovského předpisu Komorou.  Komora by 

například stavovský předpis ve dvouměsíční lhůtě nezaslala a ministrovi by uplynula lhůta pro 

podání  návrhu,  aniž  by  Ministerstvo  mělo  vůbec  šanci  jej  přezkoumat.  K předejití  takovéto 

situace by roční lhůta měla plynout až ode dne předložení stavovského předpisu Ministerstvu. 

Touto změnou by se vyloučila i teoretická možnost uplynutí  lhůty bez možnosti přezkumu a 

zároveň  by se  docílilo  právní  jistoty.  Další  navrhovanou  změnou  tohoto  odstavce  je  změna 

formulační.  Nyní  je  uvedeno,  že  pokud  ministr  spravedlnosti  přijde  k závěru,  že  stavovský 

předpis je v rozporu se zákonem je oprávněn podat návrh na jeho přezkum k soudu. NSS se 

vyslovil, že podat návrh na přezkum je ministrovo povinností ex offo.223 Se samotným názorem 

NSS lze souhlasit, ale jazykovým výkladem nelze dosáhnout této interpretace a nelze určit, že se 

jedná o povinnost, a ne o oprávnění. Právní normy musí být jasné, přesné a srozumitelné. Bylo 

by tedy vhodné navrhnout odstranění výrazu oprávněn a nahradit jej jinou formulací. Touto 

změnou by se dosáhlo jednoznačnosti textu a nebylo by možné jej vykládat jiným způsobem. 

Případný § 50 zákona o advokacii by mohl vypadat následovně: 

§ 50

223  Usnesení NSS č. j. 5 Ao 1/2011-22.
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1) Komora je  povinna do 30 dnů předložit  Ministerstvu  spravedlnosti  veškeré stavovské 

předpisy přijaté jejími orgány.

2) Má-li ministr spravedlnosti za to, že stavovský předpis Komory je v rozporu se zákonem, 

podá ve lhůtě jednoho roku od jeho předložení návrh na jeho přezkoumání soudem.

V případě, že se na stavovské předpisy nahlíží jako na podzákonné právní normy, není třeba, 

aby toto ustanovení doznalo vážnějších změn. Důvod nevhodnosti navrácení lhůty pro podání 

návrhu k soudu by spočíval v tom, že po uplynutí lhůty by již ministr nemohl iniciovat řízení 

před soudem. Toto by bylo problematické v situaci že by se zjistilo,  že stavovský předpis je 

v rozporu  se  zákonem  až  po  uplynutí  lhůty,  anebo  by  se  stal  rozporným  až  následně, 

například změnou  zákona.  Měli  bychom  podzákonný  právní  předpis  a  nebyla  by  možnost 

iniciovat abstraktní přezkum před soudem. Obecně závazné vyhlášky jsou taktéž podzákonnými 

právními  předpisy  a  nemají  žádnou lhůtu  pro podání  návrhu na  přezkum.  Z tohoto  hlediska 

neexistuje žádný relevantní argument, proč by se mělo se stavovskými předpisy zacházet odlišně 

než  s obecně  závaznými  vyhláškami.  Osobně  zastávám  názor,  že  stavovské  předpisy  jsou 

podzákonnými právními předpisy. Z tohoto důvodu bych zachoval stávající znění bez lhůty pro 

přezkum, avšak i tak toto ustanovení vyžaduje drobnou, ale podstatnou novelizaci. Výše již bylo 

uvedeno, že je nutná formulační změna, neboť NSS224 vyslovil názor, že ministr má povinnost 

iniciovat řízení ex offo a nejedná se o pouhé oprávnění podat návrh na přezkum. 

Zákonodárce by měl v každém případě § 50 odst. 2 zákona o advokacii upravit, tak aby jej 

nebylo  možné  interpretovat  dvojím  způsobem  a  zaměnit  výraz  „oprávněn“ za  jinou 

jednoznačnou formulaci. Lze navrhnout následující znění odst. 2 „Má-li ministr spravedlnosti 

za to, že stavovský předpis Komory je v rozporu se zákonem, podá návrh na jeho přezkoumání 

soudem.“ 

3.2 Kárná činnost

Kárná pravomoc nad svými členy225 patří k základním znakům stavovských organizací.226 

Advokáti a advokátní koncipienti  jsou povinni dodržovat nejen obecné právní předpisy, ale i 

povinnosti svázané s výkonem advokacie.227 To znamená, že v případě porušení této povinnosti 

Komora může uložit těmto osobám kárné opatření. Povinnosti spjaté s dodržováním stavovských 

224  Usnesení NSS č. j. 5 Ao 1/2011-22.
225  V případě ČAK se nejedná o členy, ale o osoby zapsané v seznamech vedených Komorou.
226  Čl. XIII, body 92-97, sp. zn. Pl. ÚS 40/06-2.
227  Zákon o advokacii: komentář. s. 232.
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předpisů  na  sebe  advokáti  i  advokátní  koncipienti  berou  zcela  dobrovolně.228 Počátek  kárné 

odpovědnosti a tomu odpovídající podřízení se kárné pravomoci ČAK je spojeno se dnem zápisu 

do příslušných seznamů.229 Výkonem této pravomoci si orgány činné v kárném řízení na jednu 

stranu kladou za cíl ochránit klienty před pochybením advokátů, ale na druhou stranu se nejedná 

pouze  o  ochranu  klientů,  neboť  dalším  důležitým  cílem  je  ochrana  advokátního  stavu  jako 

takového.230 

Pokud  tyto  osoby  nedodržují  předpisy,  kterými  jsou  vázání,  jsou  odpovědní  za  kárné 

provinění,231 tedy za disciplinární správní delikt.232 V souladu s § 32 odst. 2 zákona o advokacii 

se kárným proviněním rozumí „…závažné porušení nebo opětovné zaviněné porušení povinností 

stanovených advokátovi  nebo advokátnímu koncipientovi  tímto nebo zvláštním zákonem nebo 

stavovským  předpisem.“  Je  důležité  si  uvědomit,  že  určité  jednání  může  být  v souladu 

s obecnými  právními  předpisy,  ale  i  přesto  je  možné  se  dopustit  kárného  provinění,  jelikož 

takové jednání může být v rozporu s předpisy stavovskými.233 

V případě,  že  v rámci  kárného  řízení  bude  rozhodnuto,  že  se  advokáti  nebo  advokátní 

koncipienti  dopustili  kárného provinění,  může jim být  v rámci  kárného řízení  uloženo kárné 

opatření. Advokátovi může být uloženo234:

a) napomenutí,

b) veřejné napomenutí,

c) pokuta  až  do  výše  stonásobku  minimální  měsíční  mzdy  stanovené  zvláštním  právním 

předpisem,235

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.

Advokátnímu koncipientovi může být uloženo236:

228  Tamtéž.
229  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 511.
230  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 301.
231  § 32 odst. 1, zákona o advokacii.
232  Zákon o advokacii: komentář. s. 231.
233  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 291.
234  § 32 odst. 3 písm a) až g), zákona o advokacii. 
235  Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů (K 1. 1. 2007 bylo toto 

nařízení zrušeno a je platné nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši přípatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů).

236  § 32 odst. 4, zákona o advokacii.
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a) napomenutí

b) veřejné napomenutí

c) pokuta až do výše dvacetinásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním 

předpisem,237

d) vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů.

Hmotněprávní úpravu chování advokáta a advokátního koncipienta  nalezneme v zákoně o 

advokacii a v tzv. etickém kodexu238. Procesní úpravu kárného řízení nenajdeme pouze v zákoně 

o advokacii a v advokátním kárném řádu239, ale i v trestním řádu240 a správním řádu241. Taková 

roztříštěnost  může  způsobovat  obtíže,  a  proto  se  kárně  obviněným  doporučuje,  nechat  se 

zastoupit advokátem, který má s kárným řízením zkušenosti.242 

3.2.1 Etický kodex

Etický kodex je  souborem hmotněprávních  norem, které upravují  chování  advokáta  a 

advokátního koncipienta. Především se jedná o pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže 

pro advokáty. Vedle zákona o advokacii se jedná o další předpis, který upravuje vznik kárné 

odpovědnosti advokáta v případě, že nebude dodržovat povinnosti uvedené v tomto stavovském 

předpisu. Tímto kodexem je blíže a podrobně specifikován § 17 zákona o advokacii, který říká, 

že  „…při  výkonu  advokacie  advokát  postupuje,  tak  aby  nesnižoval  důstojnost  advokátského 

stavu,  a  proto  musí  dodržovat  pravidla  profesionální  etiky  a  pravidla  soutěže  advokátů…“ 

Osobní působnost těchto pravidel dopadá na advokáty, evropské hostující a evropské usazené 

advokáty.  Dále  přiměřeně  dopadají  na advokátní  koncipienty  a  obchodní  společnosti,  jejichž 

předmětem podnikání je advokacie.243  Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí244 dovodil, že  „tyto 

pravidla  zakládají  vztah  mezi  advokátem  a  Českou  advokátní  komorou,  zejména  kárnou 

odpovědnost v případě jejich porušení.“

Etiku pravidel chování advokáta245 lze členit  dle toho vůči komu advokát vystupuje a 

s kým jedná: 

237  Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů (K 1. 1. 2007 bylo toto 
nařízení zrušeno a je platné nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši přípatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů).

238  Usnesení č. 1/1997 Věstníku, etický kodex.
239  Vyhláška č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád.
240  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
241  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
242  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 294.
243  Čl 1, etického kodexu.
244  Rozsudek NS sp. zn. 33 Odo 506/2001.
245  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 287.
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- vůči klientovi,

- vůči soudům a jiným orgánům,

- k advokátům,

- k veřejnosti. 

Advokát je povinen upřednostnit zájmy klienta před vlastními. V případě ustanovení soudem či 

určení Komorou se advokát musí chovat a jednat se stejnou pečlivostí a svědomitostí, jako kdyby 

se jednalo o klienta smluvního. Dále v souladu s § 21 zákona o advokacii je povinen zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při zastupování klienta a nesmí je využít ve svůj 

prospěch. To znamená, že je povinen zachovat mlčenlivost i v případě, že se dozví, že klient 

spáchal trestný čin. Advokát by se dopustil kárného provinění, kdyby s klientem sjednal smluvní 

odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci, pokud by taková odměna 

přesahovala  25 %.246 Vůči  jiným advokátům by se  advokát  měl  chovat  na základě  principu 

solidarity247 a v souladu s etickým kodexem nesmí jiného advokáta osočovat a zahajovat vůči 

němu právní  spor  bez vážného důvodu. Vznikl-li  mezi  advokáty spor související  s výkonem 

advokacie musí před zahájením soudního sporu využít smírčího řízení.248 V jiných případech, 

kdy mezi advokáty vznikl spor, je využití smírčího řízení fakultativní.249 Dalším pravidlem je, že 

pokud je  protistrana zastoupena advokátem, zásadně se s ní  nesmí bez předchozího souhlasu 

jednat  přímo,  ale  pouze  prostřednictvím advokáta.  Vůči  soudům a jiným orgánům se  etická 

pravidla  projevují  povinností  chovat  se  k těmto  orgánům  především  s  náležitou  úctou  a 

zdvořilostí. Advokát nesmí uvádět údaje a navrhovat důkazy o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo 

klamavé.  Především  musí  dodržovat  etiketu  související  se zavedeným  oslovováním  nebo 

úředním oděvem.250

Základní  povinnost  advokáta  je  v etickém  kodexu  vyjádřena  v čl.  4  odst.  1,  který 

stanovuje, že advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat 

k důstojnosti  a  vážnosti  advokátního  stavu.  Právě  porušení  této  generální  normy je  hlavním 

důvodem podání kárných žalob na advokáty.251 Ačkoli zákon hovoří o pravidlech chování při 

výkonu  advokacie,  všcechna  tato  pravidla  dopadají  na  advokáty  i  mimo  samotný  výkon 

advokacie.  Kárná a odvolací kárná komise ve svých rozhodnutích,  soudní praxe, ale i etická 

pravidla dovozují, že povinnost chovat se v souladu s těmito pravidly se vztahuje i k běžnému 

246  Čl. 10 odst. 5, etického kodexu. 
247  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 288.
248  Srov. § 28 odst. 1 zákona o advokacii a čl. 1 odst. advokátního smírčího řádu.
249  Čl. 1 odst. 2 advokátního smírčího řádu.
250  Čl 17 odst. 4, etického kodexu.
251  Zákon o advokacii: komentář. s. 109.
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životu.252 Odůvodněním  tohoto  předpokladu  je,  že  veřejnost  považuje  advokáty  za  součást 

justičního  systému a excesy v jejich  chování  mohou mít  negativní  vliv  na důvěru veřejnosti 

v advokátní  stav,  ale  i  v důvěru v právní řád a v orgány, které  tento řád prosazují.253 S tímto 

názorem se ztotožnil Nejvyšší správní soud254, kdy dovodil, že  „zákonodárce důsledně rozlišil 

v zákoně  o  advokacii  pojmy  “poskytování  právních  služeb“  a  “výkon  advokacie“,  vede 

k logickému závěru, že tam, kde použil pojem “výkon advokacie“, měl na mysli veškeré úkony, 

které advokát činí v souvislostí s výkonem nezávislého povolání advokáta, tedy i ty, k nimž je 

povinován  či  které  učiní  v souvislostí  s poskytováním  právní  služby  na  základě  uzavřené 

smlouvy, a to i poté, co je zastupování klienta ukončeno, přičemž je činí nikoliv jako občan, ale 

jako advokát při výkonu svého povolání, tedy při výkonu advokacie… advokáti, jako příslušníci 

této  profese,  se  dobrovolně  podřizují  pravidlům  etického  chování,  která  jdou  i  nad  rámec 

požadavků stanovených právními normami pro ostatní subjekty práva… Pokud § 17 zákona o 

advokacii  ukládá  advokátovi  povinnost  chovat  se  při  výkonu  svého  povolání  určitým 

způsobem,  pravidla  profesionální  etiky  jej  zavazují  k určitému  chování  nejen  při  výkonu 

advokacie, ale i v soukromé sféře, přičemž hlavním důvodem je ochrana advokátního stavu a 

ochrana veřejných zájmů. Z těchto hledisek je třeba chápat požadavky vymezené v čl. 4 odst. 1 

pravidel, tedy všeobecné požadavky na poctivé, čestné a slušné chování advokáta, jako generální 

skutkovou  podstatu  pokrývající  pravidla  v celé  jejich  šíři.  Požadavek  poctivosti,  čestnosti  a 

slušnosti platí tedy nejen pro výkon advokacie, ale i pro soukromý život advokáta, pro vztahy 

k jeho soukromým věřitelům a dlužníkům, pro jeho projevy na veřejnosti, pro jeho chování ve 

společenském styku apod.“

V souvislosti  s judikaturou soudů, která  dovodila,  že pravidly profesionální  etiky jsou 

advokáti vázání i v soukromém životě, bylo vydáno velké množství kárných rozhodnutí, která 

došla k závěru, že advokáti se dopustili kárných provinění i mimo poskytování právních služeb. 

Například  Kárný senát  rozhodl,255 že  advokát  se  dopustil  kárného  provinění  tím,  že  neplatil 

soudem přiznané výživné na své dvě nezletilé děti, neboť při výkonu advokacie nejednal čestně a 

svědomitě  a  nepostupoval  tak,  aby  nesnižoval  důstojnost  advokátního  stavu,  když  za  tímto 

účelem nedodržoval  pravidla  profesionální  etiky.  Stejně  tak  se kárného provinění256 dopustil 

advokát,  který neplnil  své povinnosti  vyplývající  z nájemní  smlouvy a neplatil  pronajímateli 

252  Tamtéž.
253   ČERMÁK,  Karel,  VYCHOPEŇ,  Martin.  Etický  kodex  –  komentář  (čl.  1-34).  In  Zákon  o  advokacii: 

komentář. s. 440.
254  Rozsudek NSS č. j. 5 As 34/2003-47.
255  Kárné rozhodnutí sp. zn. K 69/2013.
256  Kárné rozhodnutí sp. zn. K 29/2013.
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nájemné. V dalším případě257 advokát obdobně neplatil nájemné a dostal pokutu 50 000,- Kč jako 

kárné opatření.

Zůstává otázkou nedošlo-li takovou interpretací „výkonu advokacie“ k překročení zákona 

a nevykonává-li Komora kárnou pravomoc v takových případech nad zákonem daný rámec.

3.2.2 Kárné řízení

Kárné řízení je obdobné řízení trestnímu a je vedeno obdobnými zásadami,258  a proto 

porušení  povinnosti  může  být  kárným  proviněním,  pokud  bylo  spácháno  zaviněně  alespoň 

ve formě nedbalosti a zároveň se musí jednat o závažné nebo o opětovné porušení.259 Zahajuje se 

na základě kárné žaloby,  kterou podává kárný žalobce.260 Zákon o advokacii  dává pravomoc 

podat  kárnou  žalobu  dvěma osobám,  a  to  ministrovi  spravedlnosti261 a  předsedovi  kontrolní 

rady262.263 Dopustil-li  se advokát  nebo advokátní  koncipient  kárného provinění  rozhodují  dva 

orgány Komory, a to kárná komise a odvolací kárná komise.264

Začínat  popis  kárného řízení  z kárné žaloby není  vhodné,  neboť je  nutné  se nejdříve 

zmínit, co předchází samotnému podání žaloby. Před zahájením kárného řízení se v „přípravné 

fázi“ prověřuje,  zdali  se  advokát  nebo advokátní  koncipient  (dále  jen „advokát“)265 dopustil 

kárného provinění či nikoliv. Prověřování advokáta začíná podnětem nebo stížností, ale kárný 

žalobce má povinnost konat i ex officio. Dozví-li  se v rámci své činnosti o možném kárném 

provinění  advokáta,  musí  zahájit  přezkum  jeho  činnosti.266 Okruh  osob,  které  mohou  podat 

podnět či stížnost není stanoven a musí se prověřit každý podnět nebo stížnost, které se k němu 

dostanou.267 Obvykle těmi, kdo podávaji na advokáta stížnost jsou jeho klienti,  soudce, státní 

zástupce,  protistrana,  zástupce  protistrany  apod.268 Po  zahájení  přezkumu  má  kontrolní  rada 

právo  vyžadovat  od  advokáta,  aby  předložil  kontrolní  radě  veškeré  potřebné  písemnosti, 

dokumenty  či  umožnil  nahlédnout  do spisu.269 Advokát,  vůči  kterému je  veden přezkum má 

257  Kárné rozhodnutí sp. zn. K 27/2015.
258  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 511.
259  Tamtéž, s. 512.
260  § 33 odst. 1, zákona o advokacii. 
261  § 51 odst. 2, tamtéž.
262  § 46 odst. 3, zákona o advokacii.
263  Dále v textu se budu převážně zabývat kárným řízením z pohledu kontrolní rady a předsedy kontrolní rady.
264  Více o těchto orgánech Komory viz kapitola 2.5.
265  Tam kde je v tomto bodě uvedeno „advokát“ se v rámci kárného řízení myslí nejenom advokát, ale i advokátní 

koncipient.
266  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 507.
267  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 292.
268  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 507.
269  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 292.
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právo  se  vyjádřit  ke  všem skutečnostem  a  předkládat  důkazy  prokazující,  že  se  nedopustil 

kárného provinění. 

Teprve  na  základě  všech  shromážděných  skutečností  kontrolní  rada  prezentuje 

předsedovi  kontrolní  rady  stanovisko,  zdali  podat  kárnou  žalobu  či  nikoliv.  Vedle  toho,  že 

kontrolní rada musí dojít k závěru, že bylo spácháno kárné provinění, musí se kárná žaloba podat 

v zákonných lhůtách. V případě, že nejsou lhůty dodrženy, není možné postihnout advokáta za 

údajné  kárné provinění.  Existují  dvě lhůty,  a  to  subjektivní  a objektivní.  Objektivní  lhůta  je 

stanovena v délce dvou let270 a běží ode dne, kdy se advokát měl dopustit takového jednání, které 

mělo za následek dopuštění se kárného provinění. Subjektivní lhůta je šestiměsíční a běží ode 

dne,  kdy  se  kárný  žalobce  dozvěděl  o  kárném  provinění.  Do  této  subjektivní  lhůty  se 

nezapočítává  doba,  po  kterou  byly  činěny  přípravné  úkony  k prověření  údajného  spáchání 

kárného provinění, avšak nesmí přesáhnout dva měsíce.271 

Kárná žaloba se podává předsedovi kárné komise a kárné řízení je zahájeno dnem, kdy 

byla žaloba doručena Komoře.272 Účastníky kárného řízení jsou kárný žalobce a advokát (dále 

jen „kárně obviněný“),273 nikdy jím není stěžovatel nebo poškozený. Po zahájení kárného řízení 

předseda kárné komise ustanoví tříčlenný kárný senát. Po obdržení žaloby má kárně obviněný 

právo  se  k ní  v patnáctidenní  lhůtě  vyjádřit,  což  neznamená,  že  uplynutím této  lhůty  by  již 

nemohl  navrhovat  důkazy  a  dále  se  k  věci  vyjadřovat.274 Následně  je  nařízeno  jednání 

k projednání věci a předvolají se všechny osoby, které jsou třeba, aby bylo možné věc projednat. 

V rámci kárného řízení kárný senát nemůže nutit svědky, znalce nebo účastníky dostavit se a 

poskytnout výpověď. Tyto osoby musí být poučeny, že tak nejsou povinny učinit a předem se 

zjišťuje  jejich  stanovisko,  zda  důkaz  poskytnou  či  nikoliv.275 Není-li  ze  strany  těchto  osob 

jednáno dobrovolně a Komora má za to, že je nutné takový důkaz provést, může dožádat soud o 

jeho provedení.276 Došel-li kárný senát k závěru, že skutkový stav je spolehlivě zjištěn může 

jednání  nenařizovat  a rozhodnout ve věci  kárným příkazem. Kárným příkazem nelze ukládat 

všechny  typy  kárných  opatření  vyjmenovaných  v zákoně  o  advokacii.277 Kárný  senát  může 

advokátovi uložit  pouze napomenutí,  anebo pokutu do výše desetinásobku minimální měsíční 

270  § 33 odst. 2, zákona o advokacii.
271  § 33 odst. 2, tamtéž.
272  § 7 odst. 1, advokátního kárného řádu.
273  Viz § 1 advokátního kárného řádu a § 33 odst. 1 zákona o advokacii. 
274  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 294.
275  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 536.
276  § 33 odst. 6, zákona o advokacii.
277  Blíže k typům kárných opatření v kapitole 3.2. 
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mzdy.278 Advokát může proti kárnému příkazu podat odpor. Pokud odpor podá, kárný příkaz se 

ruší a předseda kárného senátu nařídí jednání.279

Samotné  jednání  před  kárným  senátem  je  neveřejné.280 Hlavním  důvodem  takového 

postupu je, že se v rámci řízení projednávají skutečnosti a informace, které se advokát dozvěděl 

v souvislosti  s poskytováním  právních  služeb  a  o  kterých  advokát  musí  zachovávat 

mlčenlivost.281 Zákon o advokacii v § 21 odst. 6 stanovuje, že povinnosti mlčenlivosti se advokát 

nemůže dovolávat v kárném řízení. Neveřejností jednání je tak zajištěno, že se tyto informace 

nedostanou do rukou třetích osob.282 Při prvním jednání se musí přednést žaloba, kterou musí 

přečíst  kárný žalobce nebo jím pověřený zástupce,283 pokud se nedostaví, nelze jednat v jeho 

nepřítomnosti.  Naopak, nedostaví-li se kárně obviněný k prvnímu jednání nejedná se o důvod 

pro odročení jednání. 

Po zhodnocení všech skutečností a důkazů kárný senát vydá rozhodnutí. Buď to kárně 

obviněného kárné žaloby zprostí,  nebo vysloví,  že se dopustil  kárného provinění  a uloží  mu 

kárné opatření.284 Toto řízení je vedeno obdobně jako trestní řízení, tudíž se postupuje dle zásad 

trestního řízení a kárný senát zprosti kárně obviněného žaloby285, pokud nebylo prokázáno, že:

1) se stal skutek, pro nějž byla kárná žaloba podána;

2) skutek, pro nějž byla kárná žaloba podána, spáchal kárně obviněný;

3) není-li skutek, pro nějž byla kárná žaloba podána, kárným proviněním.

3.2.3 Odvolání a žaloba na přezkum rozhodnutí správního orgánu 

Proti rozhodnutí kárného senátu zákon o advokacii umožňuje podat odvolání, tj. řádný 

opravný prostředek. Může jej podat účastník řízení, a to do 15 dnů od doručení jeho písemného 

vyhotovení.  Podané  odvolání  má  odkladný  účinek286.  O  odvolání  rozhoduje  tříčlenný  senát 

ustanovený ze členů odvolací kárné komise a odvolání má tak devolutivní účinek287.

278  V případě, že kárné opatření v podobě pokuty je uloženo advokátnímu koncipientovi, maximální výše pokuty 
se snižuje na dvounásobek minimální měsíční mzdy.

279  Nebezpečí pro advokáta spočívá v tom, že při dalším projednání kárný senát není vázán právní kvalifikací ani 
druhém nebo výměrou kárného opatření navrženém v kárném příkazu srov. § 34d odst. 1 zákona o advokacii 

280  § 14 odst. 2, advokátního kárného řádu.
281  § 21 odst. 1, zákona o advokacii.
282  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 295.
283  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 535.
284  § 22, advokátního kárného řádu.
285  § 23, tamtéž.
286  Odkladný neboli  suspenzivní  účinek znamená,  že  se ze  zákona v důsledku odvolání  odkládá právní  moc 

napadeného  rozhodnutí,  a  to  do té  doby,  než  o odvolání  rozhodne odvolací  soud.  Viz  STAVINOHOVÁ, 
Jaruška. Suspenzivní účinek v civilním právu. In HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. s. 1106 – 1107.

287  Devolutivní účinek ve správním řízení má odvolání, které je přípustné a bylo podáno včas. Znamená, že o 
odvolání rozhoduje a napadené rozhodnutí přezkoumává sprání orgán vyššího stupně než správní orgán, který 
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Ustanovení o odvolací kárné komisi bylo doplněno teprve novelou z roku 2009.288 Do té 

doby o odvolání proti rozhodnutí přijatém kárným senátem rozhodovali členové představenstva, 

ze kterých se tvořily odvolací senáty.289 V zákoně o advokacii ani v advokátním kárném řádu 

není odvolání nijak podrobně upraveno, a proto je třeba užít analogii legis290 a subsidiárně užít 

trestní řád.291 V rámci odvolacího řízení se přezkoumává odvoláním napadený výrok a správnost 

kárného řízení, které předcházelo vydání rozhodnutí. Odvolací senát také přihlíží k vadám, které 

odvoláním  nebyly  napadeny,  pokud  mohly  mít  za  následek  nesprávné  rozhodnutí  ve  věci. 

Rozhodnutí se tak přezkoumává na základě tzv. úplného revizního principu292. Odvolací senáty 

mohou rozhodnutí  potvrdit,  zrušit a vrátit  kárnému senátu, anebo rozhodnout samy. Převládá 

však princip kasační293 a odvolací kárné senáty rozhodnutí zruší a vrátí jej kárnému senátu.294 

Bylo-li rozhodnutí zrušeno a vráceno kárnému senátu, ten je vázán právním názorem odvolacího 

senátu.295 Rozhodnutí,  kterým řízení  před odvolacím kárným senátem končí,  musí  obsahovat 

poučení o možnosti jeho přezkoumání ve správním soudnictví.

Proti pravomocnému kárnému rozhodnutí odvolací kárné komise je možné podat žalobu 

podle soudního řádu správního296, a to dle žaloby proti rozhodnutí správního orgánu.297 Žaloba se 

podává  ke  krajskému soudu,  a  to  do  dvou měsíců  ode  dne  doručení  písemného  vyhotovení 

rozhodnutí. Aktivní legitimaci k podání žaloby na přezkum pravomocného kárného rozhodnutí 

nemá kárný žalobce,  ale pouze kárně obviněný.298 Soud má právo takové rozhodnutí  zrušit a 

vrátit jej Komoře se svým závazným právním názorem, anebo zmírnit uložené kárné opatření. 

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je připuštné podat kasaci. 

V rámci  našeho  právního  systému lze  s určitou  nadsázkou  říct,  že  v  oblasti  přezkumu 

činnosti advokáta ve věci možného spáchání kárného provinění existuje 6 stupňů posuzování.299 

vydal  napadené  rozhodnutí.  Viz  HENDRYCH,  Dušan.  Devolutivní  účinek  ve  správním řízení.  Právnický 
slovník. s. 139.

288  Blíže v bodě 2.5.2.
289  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 568.
290  Analogie je postup na základě podobnosti a analogie legis spočívá v použití určitého ustanovení zákona nebo 

jiného  právního  předpisu  na  případ  jím  výslovně  neupravený,  ale  obdobný.  Viz  GERLOCH,  Aleš,  
KRATOCHVÍL, Vladimír. Analogie. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. s. 17 – 18.

291  Zákon o advokacii: komentář. s. 250.
292  SVEJKOVSKÝ,  Jaroslav,  Alena  MACKOVÁ a  Martin  VYCHOPEŇ.  Advokátní  právo.  s.  108  –  Úplný 

revizní princip znamená, že se napadené rozhodnutí přezkoumává ze všech v úvahu přicházejících důvodů i 
hledisek, ať už byly, nebo nebyly opravným prostředkem uvedeny. Viz ŠÁMAL, Pavel.  Revizní princip. In: 
HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. s. 928 – 929.

293  Kasační princip znamená, že opravný orgán při zjištění nesprávnosti napadeného rozhodnutí jej zruší a věc 
vrátí k novému projednání a rozhodnutí prvoinstančnímu orgánu – Viz ŠÁMAL, Pavel, STAVINOHOVÁ, 
Jaruška. Kasační princip. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník.  s. 324.

294  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 799.
295  § 33 odst. 1, advokátního kárného řádu.
296  Zákon. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
297  § 65 a násl., tamtéž. 
298  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 510.
299  Tamtéž.
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Nejdříve  se  posuzuje  možnost  podání  kárné  žaloby  kontrolní  radou  nebo  ministerstvem 

spravedlnosti,  následuje  kárné  řízení  před  kárnou  komisí  a  odvolání  proti  rozhodnutí  kárné 

komise k odvolací kárné komisi. Dále je možné se obrátit na soud s žalobou proti rozhodnutí 

Komory  a  případně  též  podat  Kasační  stížnosti  k NSS  proti  rozhodnutí  krajského  soudu. 

Poslední možností přezkumu je podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu.  

3.3 Činnost  v oblasti  výchovy  advokátních  koncipientů  a  dalšího 

vzdělávání advokátů

3.3.1 Výchova advokátních koncipientů a advokátní zkouška

Komora má zásadní zájem, aby právní služby byly poskytovány s náležitou a odbornou 

péčí. Za tímto účelem je zákonem o advokacii300 stanovena advokátním koncipientům (dále jen 

„koncipienti“)  podmínka  povinné  účasti  na  vzdělávacích  akcích  pořádaných  Komorou. 

K dosažení tohoto cíle zákon o advokacii301 a etický kodex302 přikazují advokátovi, společnosti 

nebo zahraniční  společnosti  umožnit  koncipientům účast  na školeních  pořádaných Komorou, 

přičemž účast na těchto vzdělávacích akcích se považuje za výkon práce.

Stěžejní  roli  při  získávání  znalostí  nezbytných pro řádný a odborný výkon advokacie 

hraje sám koncipient,  který by měl mít eminentní zájem na zdokonalování sebe sama. Vedle 

samotného  koncipienta  má  však  nezastupitelnou  roli  školitel,  tedy  advokát,  u  kterého  je 

koncipient zaměstnán a vykonává u něj advokátní praxi. Školitel má zákonem danou povinnost 

vytvářet podmínky pro řádnou přípravu na povolání advokáta, umožnit mu účast na vzdělávacích 

akcích pořádaných Komorou, přípravu na advokátní zkoušky, jakož i na samotnou účast na této 

zkoušce.

Výchova  koncipientů  je  upravena  stavovským  předpisem.303 Dle  tohoto  předpisu  se 

výchovou koncipienta rozumí proces, při kterém má zmiňovaný obdržet znalosti a zkušenosti, 

které jsou nutné pro složení advokátní zkoušky a následný výkon advokacie.  V rámci tohoto 

procesu má koncipient získat povědomí o právních předpisech a jejich uplatnění v konkrétních 

právních případech. Vedle obecných norem si advokátní koncipient má osvojit normy upravující 

povolání advokáta, především se jedná o normy etické, které jsou obsažené jak v zákonných, tak 

i  ve  stavovských  předpisech.  Za  tuto  výchovu  je  odpovědný  nejenom  školitel,  ale  i  Česká 

300  § 38 odst. 3, zákona o advokacii.
301  § 31, tamtéž.
302  Čl. 15 odst. 5 etického kodexu
303  Usnesení č. 1/1998, o výchově a dalším vzdělávání.
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advokátní komora.304 Vzhledem k tomu, že cílem této práce je představit čtenáři čím se zabývá 

Komora, dále se tedy pojednává o výchovné a vzdělávací činnosti ČAK.

Hlavní důvod angažovanosti Komory lze nalézt v § 17 zákona o advokacii,  neboť ten 

říká,  že  advokát  při  výkonu  advokacie  musí  postupovat,  tak  aby  nesnižoval  důstojnost 

advokátního stavu. Komora tak dohlíží na to, aby budoucí advokáti při praxi, kdy se připravují 

na výkon povolání, získávali potřebné znalosti, zvyšovali svoji odbornost a obdrželi potřebnou 

mravní  a  etickou  výchovu.  Výstižně  byl  tento  zájem  Komory  charakterizován  v publikaci 

Advokátní právo,305 kde bylo uvedeno, že „Pouze takto připravení advokáti totiž mohou zaručit 

vysokou  úroveň  poskytování  právních  služeb  a  odůvodnit  specifické  a  v některých  oblastech 

dokonce výlučné postavení advokáta v oblasti poskytování právních služeb.“

Stavovský  předpis  upravující  výchovu  koncipientů  zajišťovanou  Komorou  člení  tuto 

výchovu na vstupní školení (dále jen „školení“), povinné semináře pro koncipienty (dále jen 

„povinné semináře“) a volitelné semináře pro koncipienty (dále jen „volitelné semináře“).

Koncipient  se  musí  v prvním  roce  své  praxe306 účastnit  školení.  To  je  zaměřeno  na 

seznámení  se  se  základními  principy  výkonu  advokacie.  Dále  se  při  této  příležitosti 

koncipientům  přibližují  etická  pravidla  chování  advokáta  nebo  jaké  jsou  právní  předpisy  a 

stavovské  předpisy  upravující  výkon advokacie.  Mimo jiné  se  vykládají  i  základní  předpisy 

Evropské  unie  vztahující  se  k advokacii.  Toto  vše  se  koncipienti  dozvídají  zpravidla  od 

praktikujících  advokátů,  kteří  je  upozorňují  na  možná  úskalí  těch  nebo  jiných  předpisů.307 

Následně po celou dobu praxe se musí koncipient účastnit povinných seminářů. Ty jsou každý 

rok jejich praxe zaměřeny na jiné oblasti problematiky poskytování právních služeb a výkonu 

advokacie. Například v prvním roce musí absolvovat semináře týkající se poskytování právních 

služeb v oblasti  soukromého práva, obhajoby v trestním řízení a poskytování právních služeb 

v oblasti veřejného práva. Zajímavostí je, že v souvislosti s těmito povinnými semináři může být 

koncipientovi  uložena  povinnost  přednést  ústní  referát,  připravit  písemnou  práci  nebo  se  za 

účelem ověření  znalostí  podrobit  písemnému  testu.  V platné  právní  úpravě  neexistuje  žádná 

sankce, pokud by koncipient test nezvládl, a proto nemůže mít vliv na délku praxe či možnost 

složit  advokátní  zkoušku.308 Posledním z povinných výchovných prostředků, kterými Komora 

vzdělává koncipienty, jsou volitelné semináře. V rámci volitelných seminářů si koncipient volí 

semináře podle vlastního výběru, a to zejména s ohledem na obory, ve kterých chce jako advokát 

304  Čl. 1 odst. 2, tamtéž.
305  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 277.
306  K prosinci roku 2019 je zájemci o zápis do seznamu advokátů stanovena povinnost vykonat právní praxi v 

délce alespoň tří let jako advokátní koncipient, viz § 5 odst. 1 písm. c) zákona o advokacii.
307  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 277.
308  Tamtéž, s. 274.
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poskytovat  právní  služby.  Tyto  semináře  slouží  především k prohloubení  znalostí  získaných 

absolvováním povinných seminářů, případně k získání dalších znalostí a dovedností. 

Absolvování těchto výchovných akcí je součástí právní praxe, jakožto jedné z podmínek, 

aby  byl  koncipient  připuštěn  k advokátní  zkoušce.  Vedle  toho,  že  by  koncipientovi  nebylo 

umožněno složit advokátní zkoušku, neúčast na těchto akcích může být posouzena jako kárné 

provinění a mohlo by mu být uloženo kárné opatření.  Dále je povinností  vykazovat účast na 

výchovných akcích,  to  se  děje  prostřednictvím „Výkazu o  účasti  koncipienta  na výchovných 

akcích pořádaných Českou advokátní komorou“309, kam vedoucí školení nebo jiná vedoucí osoba 

udělá  poznámku,  že  se  koncipient  akce  zúčastnil.  Tento  se  přikládá  k žádosti  o  vykonání 

advokátní zkoušky.310 

Náklady  spojené  s organizačním  a  lektorským  zabezpečením  školení,  povinných 

seminářů  a  volitelných  seminářů  sloužících  k výchově  koncipientů  nese  Komora,311 avšak 

náhradu cestovních výdajů, které musel koncipient vynaložit, aby se mohl zúčastnit výchovných 

akcí, nese zaměstnavatel.

Cílem  této  činnosti  spočívající  v absolvování  tříleté  právní  praxe,  jejíž  součástí  je  i 

povinnost  zúčastnit  se  výchovných  akcí  Komory,  je  získání  poznatků  a  znalostí  potřebných 

k absolvování advokátní zkoušky a následného zápisu do seznamu advokátů. Advokátní zkoušku 

organizuje  Komora.  V souladu  s Organizačním  řádem  Komory  má  tuto  činnost  na  starosti 

Zkušební komise. Její členové působí ve zkušebních senátech.312

Advokátní zkouška je zpoplatněna částkou 8 500,- Kč.313 Samotná zkouška sestává ze tří 

částí,  a to z písemného testu,  z písemné části  a ústní části.  V rámci  nichž se prověří  znalosti 

v oboru  ústavního  a  správního  práva,  trestního  práva,  občanského,  rodinného  a  pracovního 

práva,  obchodního  práva  a  předpisů  upravujících  poskytování  právních  služeb.314 Nejdříve 

uchazeč musí splnit písemný test,  kterým prokazuje znalost právního řádu ČR. Ten obsahuje 

celkem  100  otázek.315 Pokud  uchazeč  tento  písemný  test  úspěšně  absolvoval  je  následně 

připuštěn k písemné části advokátní zkoušky. Ta se koná ve třech po sobě jdoucích dnech, ve 

kterých  se  prověřují  znalosti  v oborech  trestního,  občanského,  rodinného,  pracovního  a 

309  Čl. 14 odst. 1, usnesení o výchově a dalším vzdělávání.
310  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 278.
311  Komora  tyto  náklady  nese  sama  pouze  relativně,  neboť  advokáti,  usazení  evropští  advokáti  a  obchodní 

společnosti zřízené k výkonu advokacie, zaměstnávající advokátní koncipienty jsou povinní každý kalendářní 
rok za každého koncipienta odvádět do fondu zřízeného Komorou 3 600,- Kč – viz čl. 6 odst. 1 a odst. 2, 
usnesení č. 7/2005, o fondu pro vzdělávání advokátních koncipientů. 

312  Více k činnosti a organizaci Zkušební komise je uvedeno v kapitole 2.6.
313  Čl. 1, usnesení č. 2/2004, o poplatku za advokátní zkoušku.
314  Viz § 1, advokátního zkušebního řádu.
315  § 4a odst. 2, tamtéž. 
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obchodního práva.316 Písemná část spočívá ve vypracování zadané písemné práce, úkolem tedy 

může být vypracování návrhu na zahájení řízení, sepsání listiny nebo opravného prostředku. U 

ústní části zkoušky má uchazeč za úkol zejména prokázat, že je schopen aplikovat při výkonu 

advokacie  právní  nebo  jiné  předpisy.  Uchazeč,  který  splnil  všechny  náležitosti  stanovené 

advokátním zkušebním řádem, obdrží osvědčení o složení zkoušky. Pokud se stalo, že zkouška 

nebyla složena, vždy je možnost podat novou přihlášku a opakovat ji.

3.3.2 Další vzdělávání advokátů

Komora neomezuje svou činnost pouze na výchovu a vzdělávání koncipientů.  V bodě 

3.3.1. již bylo řečeno, že je velký zájem, aby právní služby byly poskytovány řádně a s co možná 

nejvyšší  odborností.  Vzhledem  k neustálému  vývoji  a  prostupování  práva  do  všech  oblastí 

společenského života je nutné pokračovat ve vzdělávání i po složení advokátní zkoušky. 

Za tímto účelem Komora pořádá pro advokáty vzdělávací akce, a to zpravidla ve formě 

přednášek  nebo seminářů.  Obvykle  se  tyto  akce  zabývají  děním,  které  je  spojené  s aktuální 

advokátní praxí.

Dle  platné  úpravy  toto  další  vzdělávání  je  výlučně  dobrovolné  a  záleží  na  každém 

advokátovi,  chce-li  se  nadále  zdokonalovat  a  nabízet  kvalitní  právní  služby.  Probíhá  však 

diskuze,  zdali  by nebylo vhodné tento systém změnit  a zavést povinný systém celoživotního 

vzdělávání advokátů.317

3.4 Publikační činnost 

Komora přispívá k dalšímu vzdělávání advokátů také publikační činností, a to vydáváním 

časopisu a odborných publikací.318 V souladu s § 44 odst. 4 písm. i) zákona o advokacii přijalo 

představenstvo předpis319 upravující vydávání časopisu Bulletin advokacie (dále jen „časopis“ 

nebo „Bulletin“).  Jedná  se  o  odborný  časopis,  jenž  je  obsahově  zaměřen  na  uveřejňování 

odborných článků a diskuzních příspěvků. Zvláště se zaměřuje na publikaci v oblasti právních 

služeb  a  na  advokátní  stavovské  předpisy.  Na  stránkách  tohoto  časopisu  můžeme  nalézt 

informace o činnosti orgánů Komory, například se jedná o pravidelnou kolonku, která pojednává 

o  kárné  praxi.  Do  Bulletinu  přispívají  především  advokáti,  pracovníci  justičních  složek, 

316  § 2 odst. 2, tamtéž.
317  SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Alena MACKOVÁ a Martin VYCHOPEŇ. Advokátní právo. s. 284-285.
318  Čl. 16 odst. 1, usnesení č. 1/1998 Věstníku, o výchově a dalším vzdělávání.
319  Usnesení o Bulletinu advokacie.
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akademické obce a právní teorie.320 Představenstvo Komory schválilo, že Bulletin vychází 12krát 

ročně.321 Bulletin  je rozesílán zdarma všem advokátům a advokátním koncipientům, soudům, 

státním  zastupitelstvím  a  řadě  jiných  odborných  míst  včetně  zahraničních.  Advokátům  a 

advokátním  koncipientům  je  rozesílán  Českou  poštou,  a  to  automaticky  na  základě  zápisu 

v ČAK.322 Za obsah odpovídá redakční rada Bulletinu advokacie,  která je poradním orgánem 

Komory.323 Kromě Bulletinu, který je vydáván 12krát ročně Komora provozuje také internetový 

právní informační portál pro advokáty a odbornou právnickou veřejnost tzv. advokátní deník.324 

V něm je obsah publikován a aktualizován v denní periodicitě.

Komora vydává Věstník, který je vedený v částkách. Toto právo je svěřeno představenstvu 

Komory.325 Pravidla pro vydávání upravuje stavovský předpis.326 Jedná se o významnou činnost, 

neboť ve Věstníku jsou zveřejňovány informace o vydaných stavovských předpisech. Věstník je 

tak  advokátní  obdobou  Sbírky  zákonů.327 Částky  Věstníku,  vyjma  částek  zvláštních328 se 

zpravidla dělí na část normativní a část oznamovací. V normativní části se vyhlašují stavovské 

předpisy  a  úplná  znění  stavovských  předpisů,  jak  vyplývají  z pozdějších  změn  a  doplnění. 

V části  oznamovací  se  uveřejňují  například  informace  o  výsledku  hospodaření,  o  rozpočtu 

Komory nebo informace o záznamech v seznamu advokátů nebo advokátních koncipientů apod. 

Redakci  Věstníku  a  jeho  zveřejňování  zajišťuje  předseda  Komory.  V souladu  s usnesením 

představenstva ČAK č. 1/2019 Věstníku se změnily pravidla pro vydávání Věstníku a ten je tak 

zpřístupněn veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Komory. 

320  Bulletin  advokacie.  Základní  informace.  In.  cak.cz  [online].  [cit.  2019-12-04].  Dostupné  z: 
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=34 - 

321  Srov. čl. 5 stavovského předpisu o vydávání časopisu Bulletin advokacie a informaci uvedenou na webových 
stránkách Komory - Bulletin advokacie. Základní informace. In. cak.cz [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z: 
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=34  https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=34  

322  Charakteristika  Bulletinu  advokacie.  In:  advokatnidenik.cz  [online].  [cit.  2019-12-05].  Dostupné  z: 
https://advokatnidenik.cz/proinzerenty/

323  Čl. 1 písm. c), usnesení o poradních orgánech ČAK.
324  Viz webová stránka advokátní deník[online] Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/ 
325  § 44 odst. 4 písm. c), zákona o advokacii. 
326  Usnesení č. 1/2001, o pravidlech vydávání Věstníku.
327  KOVÁŘOVÁ, Daniela. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář. s. 855.
328  Ve zvláštních částkách jsou zveřejňovány rozhodnutí o uložení kárného opatření veřejného napomenutí – srov. 

Čl. 2 stavovský předpis o pravidlech vydávání Věstníku a § 35a odst. 2 zákona o advokacii. 
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Závěr

Česká  advokátní  komora  zajišťuje,  že  profese  advokáta  je  spravována  nezávislou  a 

svobodnou organizací  bez zásahu státu.  Taková správa je  výrazem demokratického právního 

státu a nezávislost advokátů je omezena pouze příslušnými předpisy a v jejích mezích příkazy 

klienta. 

V samotné práci jsem se pokoušel o komplexní pohled na Českou advokátní komoru. 

Hlavním cílem bylo zpracovat téma takovým způsobem, abych čtenáři představil Komoru, která 

sdružuje  všechny  advokáty  v jedné  stavovské  organizaci.  Čtenář  by  měl  získat  povědomí  o 

fungování  Komory a  její  organizaci.  Také jsem se  zaměřil  na  určité  aspekty  právní  úpravy 

Komory (a profesních komor s povinným členstvím jako celku), jejichž úprava není ani zdaleka 

dokonalá a z mého pohledu vyžaduje revizi a novelizaci.    

Bylo  vymezeno  současné  postavení  Komory,  kdy  se  v souladu  s právní  naukou  a 

mnohaletou  tradicí  určilo,  že  Česká  advokátní  komora  je  bezpochyby  profesní  komorou 

s povinným členstvím. Je pravdou, že profesní komory nemají přímo ústavně zakotveno právo na 

samosprávu vlastních věcí, na rozdíl od samosprávy územní. S poukazem na judikaturu i právní 

nauku  však  lze  dojít  k závěru,  že  pomocí  interpretace  ústavního  pořádku  ČR  je  právo  na 

samosprávu vlastní i profesním komorám s povinným členstvím. V preambuli Listiny se uvádí, 

že navazujeme na samosprávné tradice našich národů s čímž je spojené i právo občanů podílet se 

na správě věcí veřejných.  Dále jsem se v první části zabýval i stručnou historií advokacie na 

našem  území.  Historie  české  advokacie  je  zajisté  bohatá  a  její  počátek  lze  hledat  v daleké 

minulosti, avšak pro první seznámení čtenáře s českou advokacií bylo účelnější začít s obdobím, 

kdy advokacie začala získávat obrysy samosprávné stavovské organizace. Stručný exkurz jsem 

započal z konce první poloviny devatenáctého století, kdy byl přijat provizorní advokátský řád a 

zakončil jsem jej obnovou České advokátní komory jakožto samosprávné stavovské organizace 

v devadesátých letech dvacátého století.

Vedle postavení ČAK tato práce též stručně představuje orgány Komory. Hlavním cílem 

bylo představit základní funkce těchto orgánů, jak se tvoří jejich osobní základ, tedy kdo jsou 

členové  orgánů  a  jakým způsobem se  jimi  stávají.  Přestože  tato  část  diplomové  práce  není 

stěžejní, neměl jsem v úmyslu se spokojit s pouhým shrnutím faktů a pokusil jsem se upozornit 

na některé problémy, které existují v souvislostí se stávající právní úpravou. Problémovým se 

například jeví sněm, který je nejvyšším orgánem Komory. Spornou otázkou je v danou chvíli 

správa věcí advokátských, neboť nyní je zakotvena přímá správa advokacie a právo účastnit se 
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jednání  sněmu  tak  mají  všichni  advokáti  zapsaní  v seznamu  vedeném  Komorou.  Nyní  je 

zapsaných přibližně 13 500 advokátů, avšak jednání sněmu se účastní okolo 15 %. Rozhodnutí 

jsou  přijímaná  naprostou  menšinou  advokátů,  ale  zavazují  všechny  advokáty  jako  celek  a 

vznikají  tak  otázky  legitimity  takto  přijímaných  rozhodnutí.  V tomto  pojednání  jsem navrhl 

přechod  k  nepřímé  správě  advokátských  věcí.  Model,  jak  by  taková  nepřímá  správa  mohla 

vypadat, nabídla Beranová T. ve své diplomové práci a mám za to, že z tohoto návrhu by se 

mohlo vycházet. Další problém, na který jsem narazil, když jsem zpracovával materiály ohledně 

orgánů Komory, byl rozpor mezi zákonem o advokacii  a občanským zákoníkem účinným od 

roku 2014. Od účinnosti již uběhlo 6 let, avšak stále nedošlo k novelizaci některých ustanovení 

zákona  o  advokacii,  tak  aby  byly  v souladu  s občanským  zákoníkem.  Jedním  z takových 

ustanovení je úprava postavení předsedy Komory, kde je uvedeno, že předseda jedná jménem 

Komory. Po rekodifikaci  soukromého práva náš právní  řád nezná jednání jménem právnické 

osoby  a  bylo  by  vhodné  provést  novelizaci  a  uvést  toto  ustanovení  v soulad  s občanským 

zákoníkem. Možné znění novelizovaného ustanovení o postavení předsedy Komory je součástí 

oddílu pojednávajícího o předsedovi ČAK. 

Stěžejní  v tomto  pojednání  je  část,  která  se  věnuje  normativní  činnosti  Komory. 

Konkrétněji se jedná o otázku právní povahy předpisů přijímaných Komorou a možnosti jejich 

přezkumu. Právní veřejnost, ať už se jedná o právní teoretiky či soudce, se neshodne v otázce, 

jaká je povaha stavovských předpisů. Část má za to, že se jedná o právní předpisy a druhá část 

říká,  že  stavovské  předpisy  nejsou  právními  předpisy  a  jedná  se  o  pouhé  vnitřní  předpisy. 

Předložil jsem čtenáři argumenty jak jedné strany, tak i argumenty druhé strany. Mám za to, že 

po zevrubné analýze právní teorie a soudních rozhodnutí je namístě se spíše přiklonit k závěru, 

že se jedná o právní předpisy, které mají obecnou osobní závaznost. 

Palčivou situací, kterou je nutné vyřešit, je také přezkum stavovských předpisů. Platná 

právní  úprava  profesních  komor  s povinným  členstvím  je  rozdílná.  Rozdíly  spočívají 

v pojmenování  předpisů  vydávaných  komorami,  jsou-li  oprávněné  tyto  předpisy  přijímat 

samostatně nebo je musí předkládat ústředním správním úřadům ke schválení, anebo kdo a jak je 

oprávněn přezkoumávat  tyto předpisy. Přestože právní úprava je  takto roztříštěna,  je nadevší 

pochybnost zřejmé, že všechny komory jsou stavovskými samosprávnými organizacemi a právní 

povaha předpisů, které přijímají je stejná. Toto je odůvodněním návrhu pro sjednocení právní 

úpravy  profesních  komor  s povinným  členstvím.  V této  práci  jsem  předložil  jako  vzor  pro 

sjednocení právní úpravy zákon o advokacii. V souladu s tímto zákonem by předpisy vydávané 

všemi komorami s povinným členstvím nesly označení  „stavovské předpisy“, dále by komory 

měly oprávnění je přijímat samostatně bez toho, aby je musely předkládat ministerstvu nebo 
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příslušnému správnímu úřadu ke schválení.  Návrh na přezkum stavovských předpisů by měl 

právo iniciovat před správním soudem představitel příslušného správního úřadu. Za tímto účelem 

byla  také  navržena  novelizace  soudního  řádu  správního,  neboť  ani  po  téměř  30  letech  od 

sametové revoluce a znovuobnovení samosprávných stavovských organizací není zřejmé, které 

soudy mají právo a zároveň tedy i povinnost přezkoumávat předpisy profesních komor. Tímto 

krokem by se docílilo právní jistoty a bylo by jasně stanoveno, že příslušnými k přezkumu jsou 

správní soudy. 

Tato práce si nedělá ambice předložit hlubší studii České advokátní komory. Smyslem 

bylo v obecných rysech představit čtenáři, jak Komora funguje a jak je uspořádána. Vedle toho 

jsem se pokusil poukázat na některé problémy, které podle mého názoru sužují právní úpravu 

nejenom České advokátní komory, ale i celkově právní úpravu profesních komor s povinným 

členstvím,  neboť  nelze  mluvit  o  ČAK  bez  komplexního  úhlu  pohledu  na  profesní  komory 

s povinným členstvím.
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Postavení a činnost České advokátní komory

Abstrakt

Tématem této diplomové práce je  pojednání  o  „postavení  a činnosti  České advokátní 

komory“  (dále  jen „ČAK“ nebo „Komora“).  ČAK je samosprávnou stavovskou organizací  a 

jedná se o profesní komoru s povinným členstvím. V rámci omezeného rozsahu diplomové práce 

není možné takto obsáhlé téma pojmout v celé jeho šíři. Hlavním cílem je poskytnout komplexní 

pohled na Komoru s poukazem na problémy, které jsou příznačné nejenom pro ČAK, ale i pro 

profesní komory s povinným členstvím jako celku. Kromě popisných pasáží diplomová práce 

obsahuje úvahy nad současnou právní úpravou a její možnou změnou. Diplomová práce se člení 

na úvod, tři části a závěr. 

První  část  stručně  specifikuje  historické  postavení  ČAK v naší  zemi  od poloviny 19. 

století  až  do současnosti.  Tato část  také pojednává o samosprávě Komory a  jejím zakotvení 

v našem právním řádu. Druhá část  se soustřeďuje na organizaci  ČAK. Zákon o advokacii  č. 

85/1996  Sb.  stanovuje,  že  organizační  struktura  Komory  se  skládá  z obligatorních  a 

fakultativních orgánů. Tato práce se především zaměřuje na obligatorní orgány Komory. Je zde 

popsáno, jaké funkce a pravomoci mají jednotlivé orgány.

Stěžejní pro tuto diplomovou práci je část třetí. Ta se zaměřuje na činnosti Komory, a to 

především na činnost  normativní.  V souvislostí  s předpisy,  které  vydává ČAK vzniká  otázka 

jejich právní povahy, neboť není zřejmé, jedná-li se o právní předpisy či nikoliv.  V této práci 

jsou předloženy argumenty podporující tezi, že se jedná o právní předpisy, tak i argumenty, které 

podporují opak. Smyslem bylo prezentovat čtenáři dostatek informací, tak aby si mohl vytvořit 

vlastní úsudek. V souvislosti  s předpisy profesních komor není také zřejmé, které soudy mají 

pravomoc  je  přezkoumávat.  V této  diplomové  práci  je  tak  nabídnut  návrh,  který  by  tento 

problém  mohl  vyřešit.  Je  navrženo  sjednocení  právní  úpravy  profesních  komor  s povinným 

členstvím a určení, že příslušnými pro přezkum stavovských předpisů by byly správní soudy.

Klíčová  slova:  Česká  advokátní  komora,  samosprávná  stavovská  organizace,  stavovské 

předpisy.
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The position and activities of the Czech Bar Association

Abstract

The topic of this diploma thesis is a treatise of „Position and activities of the Czech Bar 

Association“ (hereinafter CBA). The CBA is a self-governance professional organisation and it is 

a proffesional association with mandatory membership. It is not possible to contain so extensive 

topic in a whole scope within limited space of diploma thesis in general. The main aim of this 

thesis  is  to  provide  a  complex  perspective  of  the  CBA  and  point  out  the  issues  that  are 

charasteristic,  not  just  for  CBA,  but  for  all  proffesional  associations  with  mandatory 

membership. In addition to the descriptive passages this diploma thesis includes reflections of 

the  current  legislation  and  possible  modification  of  it.  The  diploma  thesis  consists  of 

introduction, three parts and conclusion.

The first part provides a brief description of the historicial position of the CBA in the 

Czech republic since the middle of the 19th century to the present day. This part deals with a 

self-governance of the CBA that is enshrined in a legal order of the Czech Republic. The second 

part is focused on organization of the CBA. The Advocacy Act no. 85/1996 Coll., sets down, that 

the structural organization of the CBA consists of the obligatory and facultative bodies. This 

diploma thesis aims on the obligatory bodies of the CBA and it is described what purpose and 

authority they have.

The mainstay of this diploma thesis is the third part. This part focuses on activities of the 

CBA and primarly on the legislative activities. In connection with the proffesional regulation 

that  is  adopted  by  the  CBA,  arise  a  question  of  the  legal  character  of  these  proffesional 

regulations. It is not obvious if they are legal rules or not. This thesis presents arguments in 

support  of  the  proposition,  that  they  are  legal  rules,  as  well  as  arguments  for  the  opposite 

proposition. The main purpose was to present arguments from both sides, so that based on this 

information  can  a  reader  make  his  own  conclusion  about  the  character  of  these  rules.  In 

connection  with the proffesional regulation  it  is  not obvious,  which courts  have authority  to 

determine whether proffesional regulations are in compliance with the law or not. This diploma 

thesis presents a solution for this problem. It could be solved by unification of acts that regulate 

proffesional  associations with mandatory membership.  Within this  unification it  could be set 

down that administrative courts are authorized to determine whether proffesional regulations are 

in compliance with the law or not.       
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Professional regulations.
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