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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

ze dne 10. ledna 2006, 

o poradních orgánech České advokátní komory, 

ve znění usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 11. února 2020, usnesení 

představenstva České advokátní komory ze dne 8. února 2022 a usnesení představenstva 

České advokátní komory ze dne 7. března 2022 

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 41 odst. 2 a § 44 odst. 4 

písm. k) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

takto: 

ČÁST PRVNÍ 

PORADNÍ ORGÁNY ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Poradními orgány České advokátní komory (dále jen „Komora“) podle § 41 odst. 2 

zákona jsou: 

a) výbory, a to 

1. výbor regionálních představitelů, 

2. výbor rozpočtový a hospodářský, 

3. výbor pro výchovu a vzdělávání, 

4. výbor pro vnější vztahy, 

5. výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů, 

6. výbor zákonné advokátní mlčenlivosti, 

7.  výbor pro advokátní etiku, 

b) poradní orgány pro studijní a legislativní činnost, a to 

1. sekce pro právo veřejné, 

2. sekce pro právo soukromé, 

3. sekce pro právo trestní, 

4. sekce pro právo Evropské unie, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, 

5. sekce pro advokátní právo, 

6. sekce pro insolvenční právo, 

7. sekce pro ADR, 

8. sekce pro pracovní právo, 

9. sekce pro právo duševního vlastnictví, 

10. sekce pro IT a GDPR, 

11. sekce pro rodinné právo, 

12. sekce pro rozhodčí řízení, 

13. sekce pro dějiny advokacie 

14. sekce pro AML, 

c) redakční rada Bulletinu advokacie, 

d) redakční rada Advokátního deníku, 

e) poradní orgány ad hoc. 
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ČÁST DRUHÁ 

VÝBORY 

Čl. 2 

Výbor regionálních představitelů 

(1) Výbor je složen ze všech regionálních představitelů Komory1) (dále jen „regionální 

představitelé“) a z předsedy výboru, jmenovaného a odvolávaného představenstvem České 

advokátní komory (dále jen „představenstvo“) zpravidla z členů představenstva. 

(2) Výbor koordinuje činnost regionálních představitelů, zprostředkovává kontakty mezi 

Komorou a regionálními představiteli, podílí se na přípravě regionálních akcí, posuzuje 

požadavky vznášené z regionů na Komoru a předkládá představenstvu svá doporučení.  

(3) Výbor svolává jeho předseda pravidelně čtvrtletně, jinak dle potřeby.  

Čl. 3 

Výbor rozpočtový a hospodářský 

(1) Výbor je zpravidla šestičlenný, jmenovaný představenstvem. Předsedu výboru 

jmenuje a odvolává představenstvo zpravidla z členů představenstva, další dva členy 

představenstvo jmenuje a odvolává zpravidla z členů nebo náhradníků představenstva, dva 

členy představenstvo jmenuje a odvolává z členů kontrolní rady na návrh této rady; jedním 

členem výboru je vždy ředitel pobočky Komory v Brně. 

(2) Výbor vyhodnocuje podklady určené pro sestavování rozpočtu Komory na příslušný 

kalendářní rok a pro jeho změny v průběhu roku, průběžně hodnotí čerpání rozpočtu  

a sociálního fondu Komory, navrhuje úsporná a jiná opatření vztahující se k rozpočtu. 

(3) Výbor v souladu s příslušnými právními a stavovskými předpisy doporučuje 

představenstvu základní pravidla hospodaření s finančními prostředky Komory, v konkrétních 

případech může navrhnout představenstvu ke schválení pravidla a podmínky výběru 

smluvních partnerů Komory; ustanovení zvláštních stavovských předpisů tím nejsou 

dotčena2).  

(4) Výbor svolává jeho předseda pravidelně čtvrtletně, jinak dle potřeby. Na jednání 

výboru přizve prostřednictvím jejich předsedů zástupce kárné komise a zkušební komise 

Komory, jedná-li o rozpočtu Komory nebo pokud se projednávané body programu těchto 

komisí dotýkají. 

Čl. 4 

Výbor pro výchovu a vzdělávání 

(1) Výbor je zpravidla sedmičlenný, jmenovaný představenstvem. Předsedu výboru 

jmenuje a odvolává představenstvo zpravidla z členů představenstva, další členy výboru 

 
1)  Čl. 27 odst. 3 usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní 

komory, ve znění pozdějších stavovských předpisů. 
2)  Čl. 63 a násl. organizačního řádu. 
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představenstvo jmenuje a odvolává z řad advokátů a dalších odborníků, působících v právní 

teorii a praxi. 

(2) Výbor připravuje koncepci výchovy a vzdělávání advokátů a koncipientů pro 

představenstvo, navrhuje představenstvu ke schválení roční vzdělávací programy pro 

advokáty a koncipienty v rámci příslušných právních a stavovských předpisů a podílí se na 

optimalizaci vzdělávací soustavy v advokacii.  

(3) Výbor svolává jeho předseda pravidelně čtvrtletně, jinak dle potřeby. 

Čl. 5 

Výbor pro vnější vztahy 

(1) Výbor je zpravidla šestičlenný; předsedu výboru jmenuje a odvolává představenstvo 

zpravidla z členů představenstva, další čtyři členy jmenuje a odvolává představenstvo na 

návrh předsedy výboru, členem výboru je rovněž šéfredaktor Bulletinu advokacie.  

(2) Výbor řídí šestičlennou internetovou radu, jejíž členy jmenuje a odvolává 

představenstvo na návrh výboru.  

(3) Výbor doporučuje představenstvu základní koncepci Bulletinu advokacie a webových 

stránek Komory. Navrhuje představenstvu společně se šéfredaktorem Bulletinu advokacie 

složení redakční rady časopisu. Navrhuje představenstvu ke schválení zaměření mediální 

politiky Komory obecně i pro určitá období, s přihlédnutím k potřebám reagovat na konkrétní 

situaci dotýkající se advokacie. Na žádost představenstva, předsedy Komory a ostatních 

orgánů Komory, posuzuje nutnost a vhodnost zveřejnění oficiálních stanovisek Komory ve 

sdělovacích prostředcích, spolupracuje se sdělovacími prostředky a provádí výběr vhodných 

prostředků pro vytváření pozitivního obrazu advokacie u veřejnosti. 

(4) Výbor svolává jeho předseda pravidelně jednou měsíčně, jinak dle potřeby. 

Čl. 6 

Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů 

(1) Výbor je zpravidla desetičlenný, jmenovaný představenstvem. Předsedu výboru 

jmenuje a odvolává představenstvo zpravidla z členů představenstva, ostatní členy jmenuje  

a odvolává představenstvo na návrh předsedy výboru. 

(2) Výbor shromažďuje žádosti o stanoviska, dotazy a náměty advokátů k odborným 

otázkám, případně k situacím, které ohrožují zájmy advokátů v souvislosti s výkonem 

advokacie.  

(3) Advokátům, kteří požádají výbor o poskytnutí odborné pomoci proto, že se cítí být 

ohroženi postupem orgánů veřejné moci nebo v důsledku jiných skutečností, výbor, shledá-li 

jejich žádost jako důvodnou, poskytuje odbornou pomoc formou doporučení, konzultací nebo 

vypracováním stanoviska, popřípadě i tím, že doporučí příslušným orgánům Komory 

vhodnou formu zákroku ve prospěch ohrožených advokátů. 

(4) Výbor svolává jeho předseda pravidelně jednou měsíčně, jinak podle potřeby. 
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Čl. 7 

Výbor zákonné advokátní mlčenlivosti 

(1) Výbor je zpravidla sedmičlenný, jmenovaný představenstvem. Předsedu výboru 

jmenuje a odvolává představenstvo zpravidla z členů představenstva, ostatní členy jmenuje a 

odvolává představenstvo na návrh předsedy výboru.  

(2) Výbor zejména poskytuje metodickou pomoc v rámci činnosti zástupců České 

advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol. Výbor předkládá představenstvu zprávy o 

provedených prohlídkách a kontrolách a upozorňuje na postupy orgánů veřejné moci při 

provádění prohlídek a kontrol.  

(3) Členové výboru mohou plnit povinnosti zástupce České advokátní komory podle 

zvláštních právních předpisů a usnesení představenstva č. 6/2006 Věstníku, kterým se stanoví 

postup při určování zástupce České advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol, nikoliv 

však výlučně.  

(4) Výbor vyhodnocuje případy zásahů do zákonné advokátní mlčenlivosti především ze 

strany orgánů veřejné moci. Ve spolupráci s Výborem pro odbornou pomoc a ochranu zájmů 

advokátů navrhuje představenstvu opatření k zajištění nápravy.  

(5) Výbor svolává jeho předseda zpravidla jednou měsíčně, jinak podle potřeby.  

 

 

Čl. 7a 

 

Výbor pro advokátní etiku 

 

(1) Výbor je zpravidla desetičlenný, jmenovaný představenstvem. Předsedu výboru jmenuje a 

odvolává představenstvo zpravidla z členů představenstva, ostatní členy jmenuje a odvolává 

představenstvo na návrh předsedy výboru.  

(2) Výbor shromažďuje a vyhodnocuje žádosti o stanoviska podle čl. 7 odst. 1 písm. f) 

organizačního řádu České advokátní komory a připravuje návrhy těchto stanovisek pro 

představenstvo.  

(3) Výbor předkládá představenstvu návrhy jako podklad pro žádost představenstva na přijetí 

stanoviska k výkladu právního nebo stavovského předpisu za účelem zajištění jednotnosti 

rozhodování v kárném řízení podle čl. 23b odst. 3 organizačního řádu České advokátní komory.  

(4) Výbor provádí analýzu pravidel advokátní etiky a podává představenstvu návrhy na možné 

změny stavovských předpisů.  

(5) Výbor svolává jeho předseda zpravidla jednou měsíčně, jinak podle potřeby. 

 

ČÁST TŘETÍ 

PORADNÍ ORGÁNY PRO STUDIJNÍ A LEGISLATIVNÍ ČINNOST 

Čl. 8 

Sekce 

(1) Předsedy sekcí jmenuje a odvolává představenstvo. Předsednictvo a další členy sekcí 

jmenuje a odvolává představenstvo na návrh předsedy příslušné sekce. 
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(2) Sekce mají zpravidla nejvýše dvacet členů.  

(3) Sekce se scházejí nejméně jednou ročně za účelem zhodnocení legislativní, studijní  

a jiné činnosti Komory v oborech své působnosti. Jinak se scházejí podle potřeby na žádost 

představenstva, kontrolní rady, kárné komise, zkušební komise, předsedy kolegia nebo 

předsedy příslušné sekce za účelem přijetí doporučujících stanovisek k důležitým právním  

a legislativním problémům v oboru své působnosti. Jednání sekce svolává její předseda, který 

je oprávněn na jednání přizvat i další advokáty nebo i jiné odborníky z právní praxe i teorie. 

(4) Předsednictva sekcí mají tři až pět členů. Scházejí se podle potřeby za účelem přijetí 

doporučujících stanovisek k právním a legislativním problémům, včetně problémů postavení 

advokátů v oboru nebo oblasti své působnosti, a to na žádost předsedy Komory, členů  

a náhradníků představenstva, předsedy kontrolní rady, předsedy kárné komise, předsedy 

zkušební komise, tajemníka Komory nebo z vlastní iniciativy. Jednání předsednictva sekce 

svolává její předseda. V případě potřeby mohou členové předsednictva sekce k výzvě jejího 

předsedy zaujmout stanovisko i písemně, telefonicky, telefaxem nebo elektronickou poštou. 

Předseda sekce je oprávněn na jednání předsednictva sekce přizvat další členy sekce, případně 

i další advokáty nebo jiné odborníky z právní praxe i teorie, nebo je požádat o jejich 

stanovisko. 

ČÁST ČTVRTÁ 

REDAKČNÍ RADA BULLETINU ADVOKACIE A ADVOKÁTNÍHO DENÍKU 

Čl. 9 

Postavení a činnost redakční rady Bulletinu advokacie a redakční rady Advokátního 

deníku upravuje zvláštní usnesení představenstva. 

ČÁST PÁTÁ 

PORADNÍ ORGÁNY AD HOC 

Čl. 9a 

 Představenstvo může rozhodnout o zřízení poradního orgánu ad hoc k určité 

problematice, a to na dobu, kterou stanoví ve svém rozhodnutí, zároveň jmenuje jejího 

předsedu i její členy; maximální počet členů tohoto poradního orgánu nesmí překročit 10 

osob. 

ČÁST ŠESTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 10 

Společná ustanovení 

(1) Předsedové poradních orgánů mohou v případě potřeby po vzájemné dohodě svolávat 

i společná zasedání těchto orgánů.  

(2) Činnost poradních orgánů po stránce organizační a administrativní zajišťuje kancelář 

Komory. 
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(3) Členství v poradních orgánech nezakládá bez dalšího oprávnění jednat za Komoru. 

K jednání za Komoru navenek musí být členové poradních orgánů zmocněni představenstvem 

nebo předsedou Komory. Požadavky ke kanceláři Komory vznášejí členové poradních orgánů 

prostřednictvím tajemníka nebo výkonného ředitele Komory.  

(4) Pravidla jednání a hlasování mohou jednotlivé poradní orgány upravit ve svých 

jednacích řádech. 

(5) K zasedání sekce přizve její předseda také pověřeného zástupce kanceláře Komory. 

Čl. 11 

Přechodná ustanovení 

(1) Předsedy a další členy poradních orgánů jmenují ti, kteří jsou k jejich jmenování 

oprávněni, ke dni účinnosti tohoto usnesení. 

(2) Ustavením poradních orgánů podle tohoto usnesení končí činnost poradních orgánů 

ustavených podle usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 15. dubna 2004,  

o poradních orgánech. 

Čl. 12 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 15. dubna 2004 

o poradních orgánech. 

Čl. 13 

Uveřejnění 

Předseda Komory uveřejní toto usnesení v oznamovací části Věstníku České advokátní 

komory. 

Čl. 14 

Účinnost 

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. února 2006. 

 

 

 

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r. 

 

předseda  

České advokátní komory 


