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USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

č. 4/1999 Věstníku 

ze dne 8. listopadu 1999, 

kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory, 

ve znění usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/2002 Věstníku a usnesení sněmu 

České advokátní komory č. 5/2021 Věstníku 

Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43 písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., o 

advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., takto: 

 Čl. 1 

 (1) Výše příspěvku na činnost České advokátní komory (dále jen „příspěvek“) na jeden 

kalendářní rok činí 

a)  10 600,- Kč*, 

b)  3 800,- Kč*, byl-li advokátovi pozastaven výkon advokacie, 

c)  5 300,- Kč*, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 30. červnu kalendářního roku, 

za který má být příspěvek zaplacen, není-li dále stanoveno jinak. 

(2) Byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů do šesti měsíců od složení advokátní 

zkoušky, zkoušky způsobilosti nebo jiné zkoušky podle § 6 odst. 1 zákona, činí výše 

příspěvku na daný kalendářní rok jednu dvanáctinu příspěvku uvedeného v odst. 1 písm. a) za 

každý i započatý kalendářní měsíc daného kalendářního roku. Výše příspěvku se zaokrouhluje 

na celé koruny nahoru. 

(3) Zaplacený příspěvek podle odstavce 1 písm. b) se započítá na příspěvek podle 

odstavce 1 písm. a) nebo c), pokud byl advokát zapsán do seznamu advokátů v témže 

kalendářním roce, za který příspěvek podle odstavce 1 písm. b) zaplatil. 

_____________ 

* Příspěvek je uveden ve výši stanovené usnesením představenstva České advokátní komory č. 6/2018 

Věstníku. 
Čl. 2 

(1) Příspěvek je splatný do 20. ledna kalendářního roku, za který má být příspěvek 

zaplacen. 

(2) Byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po splatnosti příspěvku podle odstavce 1, 

je příspěvek splatný do jednoho týdne ode dne zápisu. 

Čl. 3 

Představenstvo České advokátní komory (dále jen „představenstvo“) stanoví usnesením 

vyhlášeným ve Věstníku České advokátní komory 

a)  způsob placení příspěvku, 

b)  podmínky vrácení, prominutí nebo snížení příspěvku, 

c)  podmínky prodloužení splatnosti příspěvku.*) 

 
*)  Pozn. redakce: Usnesení představenstva České advokátní komory č. 10/2006 Věstníku, kterým se upravují 

podrobnosti o placení ročního příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do sociálního fondu 

České advokátní komory a stanoví způsob placení odvodu do fondu České advokátní komory pro vzdělávání 

advokátních koncipientů. 
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Čl. 4 

Představenstvo je oprávněno upravit usnesením vyhlášeným ve Věstníku České 

advokátní komory výši příspěvku podle čl. 1 v návaznosti na míře inflace zjištěné Českým 

statistickým úřadem.*) 

Čl. 5 

Do vydání stavovského předpisu podle čl. 3 se postupuje podle usnesení představenstva 

České advokátní komory č. 6/1997 Věstníku, kterým se upravují některé otázky související  

s placením ročního příspěvku na činnost České advokátní komory, ve znění usnesení 

představenstva České advokátní komory č. 4/1998 Věstníku. 

Čl. 5a 

Usazený evropský advokát1) je povinen platit příspěvek ve výši a za podmínek uvedených 

v čl.1, 2 a 4, jakož i ve stavovském předpisu vydaném podle čl. 3.2) 

Čl. 6 

Zrušuje se usnesení sněmu č. 3/1996 Věstníku o výši ročního příspěvku na činnost České 

advokátní komory a o výši poplatku za zápis do seznamu advokátů. 

Čl. 7 

Toto usnesení nabude účinnosti dnem 1. ledna 2000. 

 

 

 

JUDr. Karel Čermák, v. r. 

předseda České advokátní komory 

 

 

 

 
*)  Pozn. redakce: Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2018 Věstníku, o úpravě výše 

příspěvku na činnost České advokátní komory 
1)   § 35l odst. 1 zákona č.85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2001 Věstníku, kterým se upravují podrobnosti  

o placení ročního příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do sociálního fondu České 

advokátní komory. (Pozn. redakce: Usnesení představenstva ČAK č. 2/2001 Věstníku bylo zrušeno 

a nahrazeno usnesením představenstva ČAK č. 10/2006 Věstníku.) 
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Účinnost: 

 

Usnesení sněmu č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na 

činnost České advokátní komory, bylo vyhlášeno v částce 4/1999 Věstníku, rozeslané dne 11. 

listopadu 1999; nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2000. 

 

Změny: 

 

1. Usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/2002 Věstníku, kterým se mění usnesení 

sněmu České advokátní komory č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost 

příspěvku na činnost České advokátní komory, bylo vyhlášeno v částce 4//2002 Věstníku, 

rozeslané dne 29. listopadu 2002; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, t.j. dnem 

29. prosince 2002, s výjimkou ustanovení čl. I bod 2, které nabylo účinnosti dnem, ve 

kterém vstoupila v platnost smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii, t.j. dnem 1. května 

2004 

 

2. Usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/2021 Věstníku, kterým se mění usnesení 

sněmu České advokátní komory č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost 

příspěvku na činnost České advokátní komory, bylo vyhlášeno v částce 4//2021 Věstníku, 

rozeslané dne 16. listopadu 2021; nabylo účinnosti 1. ledna 2022. 

 


