
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.
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