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Ê
SBIÂ RKA ZA
CÏESKEÂ REPUBLIKY

Ï aÂstka 73
C

RozeslaÂna dne 20. zaÂrÏõÂ 1999

Cena KcÏ 12,90

O B S A H:
210. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 85/1996 Sb., o advokacii, a zaÂkon cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
211. U s ne sen õÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny k zaÂkonu, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 85/1996 Sb., o advokacii, a zaÂkon cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ
zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, prÏijateÂmu Parlamentem dne 29. cÏervence 1999 a vraÂceneÂmu prezidentem republiky
dne 16. srpna 1999
212. N a rÏ õÂ ze nõÂ v laÂ d y, kteryÂm se stanovõÂ ochranneÂ opatrÏenõÂ na dovoz cukru
OpatrÏenõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
O pa t rÏ en õÂ Ministerstva financõÂ, kteryÂm se oznamujõÂ zmeÏny obsahu a naÂlezÏitosti celnõÂho prohlaÂsÏenõÂ

210
Â K ON
ZA
ze dne 29. cÏervence 1999,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 85/1996 Sb., o advokacii, a zaÂkon cÏ. 140/1961 Sb.,
trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â KONA O ADVOKACII
ZMEÏNA ZA
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 85/1996 Sb., o advokacii, se meÏnõÂ takto:
1. V § 5 odst. 1 põÂsmeno b) vcÏetneÏ poznaÂmky pod
cÏarou cÏ. 1a) znõÂ:
¹b) kdo zõÂskal vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v raÂmci magisterskeÂho studijnõÂho programu v oblasti praÂva studiem na vysokeÂ sÏkole v CÏeskeÂ republice,1a)

1a

) § 46 zaÂkona cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch a o zmeÏneÏ
a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch sÏkolaÂch).ª.

2. V § 5 odst. 1 põÂsmeno e) znõÂ:
¹e) komu nebylo ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ
ze seznamu advokaÂtuÊ nebo na neÏhozÏ se hledõÂ, jako
by mu toto kaÂrneÂ opatrÏenõÂ nebylo ulozÏeno,ª.
3. V § 5 odst. 1 põÂsm. f) se slova ¹§ 8 odst. 1
põÂsm. g)ª nahrazujõÂ slovy ¹§ 7b odst. 1 põÂsm. e) nebo f)ª.
4. V § 5 odst. 2 põÂsm. a) se za slova ¹v jineÂm staÂteÏª
vklaÂdajõÂ slova ¹za podmõÂnek slucÏitelnyÂch s tõÂmto zaÂkonemª.
5. V § 5 odst. 4 se cÏaÂstka ¹3 000 KcÏª nahrazuje
cÏaÂstkou ¹5 000 KcÏª.

CÏaÂstka 73

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 210 / 1999

Strana 3634

6. V § 6 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) Jinou odbornou zkousÏku v oblasti praÂvnõÂ
praxe podle odstavce 1 lze uznat za advokaÂtnõÂ zkousÏku
pouze v souvislosti se zÏaÂdostõÂ o zaÂpis do seznamu advokaÂtuÊ; jinou praÂvnõÂ praxi podle odstavce 2 lze uznat
za praÂvnõÂ praxi advokaÂtnõÂho koncipienta pouze v souvislosti se zÏaÂdostõÂ o vykonaÂnõÂ advokaÂtnõÂ zkousÏky nebo
se zÏaÂdostõÂ o zaÂpis do seznamu advokaÂtuÊ.ª.
7. V § 7 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, Komora
umozÏnõÂ do devõÂti meÏsõÂcuÊ od dorucÏenõÂ põÂsemneÂ zÏaÂdosti
vykonat advokaÂtnõÂ zkousÏku kazÏdeÂmu, kdo prokaÂzÏe, zÏe
splnÏuje podmõÂnky uvedeneÂ v § 5 odst. 1 põÂsm. a) azÏ d)
a uhradil poplatek za zkousÏku ve vyÂsÏi stanoveneÂ Komorou a neprÏevysÏujõÂcõÂ cÏaÂstku 5 000 KcÏ; ve stejneÂ lhuÊteÏ
po uhrazenõÂ poplatku za zkousÏku umozÏnõÂ Komora vykonat uznaÂvacõÂ zkousÏku kazÏdeÂmu, kdo splnÏuje podmõÂnky uvedeneÂ v § 5 odst. 1 põÂsm. a) a d) azÏ g) a § 5
odst. 2 põÂsm. a).ª.
8. V § 7 se za odstavec 1 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 2
a 3, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(2) Ten, kdo prÏi advokaÂtnõÂ zkousÏce nebo uznaÂvacõÂ zkousÏce neuspeÏl, muÊzÏe do jednoho meÏsõÂce ode dne
jejõÂho konaÂnõÂ põÂsemneÏ pozÏaÂdat Komoru, aby mu umozÏnila jejõÂ opakovaÂnõÂ. Komora mu v takoveÂm prÏõÂpadeÏ
umozÏnõÂ opakovaÂnõÂ advokaÂtnõÂ zkousÏky nebo uznaÂvacõÂ
zkousÏky, nejdrÏõÂve vsÏak po uplynutõÂ sÏesti meÏsõÂcuÊ ode
dne konaÂnõÂ zkousÏky, prÏi ktereÂ zÏadatel neuspeÏl;
zkousÏku lze opakovat pouze dvakraÂt.
(3) Ten, kdo prÏi advokaÂtnõÂ nebo uznaÂvacõÂ zkousÏce
neuspeÏl a nepodal ve lhuÊteÏ podle odstavce 2 zÏaÂdost
o jejõÂ opakovaÂnõÂ, nebo ten, kdo prÏi zkousÏce neuspeÏl
ani prÏi jejõÂm druheÂm opakovaÂnõÂ, muÊzÏe podat novou
zÏaÂdost o vykonaÂnõÂ advokaÂtnõÂ nebo uznaÂvacõÂ zkousÏky
azÏ po uplynutõÂ trÏõÂ let ode dne konaÂnõÂ zkousÏky, prÏi ktereÂ
naposled neuspeÏl. Ten, kdo takto zÏaÂdaÂ o vykonaÂnõÂ advokaÂtnõÂ zkousÏky, musõÂ daÂle prokaÂzat, zÏe v poslednõÂch
trÏech letech prÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti vykonaÂval alesponÏ
po dobu dalsÏõÂch dvou let praÂvnõÂ praxi advokaÂtnõÂho
koncipienta. Jinak platõÂ ustanovenõÂ odstavce 1 obdobneÏ.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 4.
9. V § 7 odst. 4 se slova ¹rozhodnutõÂ o uznaÂnõÂ jineÂ
zkousÏky nebo o uznaÂnõÂ jineÂ praxe ucÏineÏnaÂª nahrazujõÂ
slovy ¹uznaÂnõÂ jineÂ zkousÏky nebo uznaÂnõÂ jineÂ praxeª.
10. Za § 7 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 7a a 7b, ktereÂ vcÏetneÏ
nadpisu zneÏjõÂ:
¹VysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ
§ 7a
OpraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu advokacie zanikaÂ vysÏkrtnutõÂm ze seznamu advokaÂtuÊ:
a) nastane-li neÏkteraÂ ze skutecÏnostõÂ uvedenyÂch v § 7b,

b) rozhodne-li o tom Komora v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 8 a 10.
§ 7b
(1) Ten,
a) kdo zemrÏel, je vysÏkrtnut ze seznamu advokaÂtuÊ ke
dni uÂmrtõÂ,
b) kdo byl prohlaÂsÏen za mrtveÂho, je vysÏkrtnut ze seznamu advokaÂtuÊ ke dni praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ
soudu o prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho,
c) kdo byl zbaven zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
nebo ten, jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
byla omezena, je vysÏkrtnut ze seznamu advokaÂtuÊ
ke dni praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ soudu, kteryÂm byl
zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm zbaven nebo kteryÂm byla jeho zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
omezena,
d) komu bylo ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ ze
seznamu advokaÂtuÊ, je vysÏkrtnut ze seznamu advokaÂtuÊ ke dni praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ tohoto kaÂrneÂho opatrÏenõÂ,
e) vuÊcÏi komu byl prohlaÂsÏen konkurs, povoleno vyrovnaÂnõÂ nebo zamõÂtnut naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ konkursu proto, zÏe jeho majetek nepostacÏuje k uÂhradeÏ
naÂkladuÊ konkursu, je vysÏkrtnut ze seznamu advokaÂtuÊ ke dni praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o prohlaÂsÏenõÂ
konkursu, o povolenõÂ vyrovnaÂnõÂ nebo o zamõÂtnutõÂ
naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu,
f) kdo je spolecÏnõÂkem praÂvnickeÂ osoby zrÏõÂzeneÂ k vyÂkonu advokacie (§ 15), vuÊcÏi nõÂzÏ byl prohlaÂsÏen
konkurs, povoleno vyrovnaÂnõÂ nebo zamõÂtnut naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ konkursu proto, zÏe jejõÂ majetek
nepostacÏuje k uÂhradeÏ naÂkladuÊ konkursu, je vysÏkrtnut ze seznamu advokaÂtuÊ ke dni praÂvnõÂ moci
rozhodnutõÂ o prohlaÂsÏenõÂ konkursu, o povolenõÂ vyrovnaÂnõÂ nebo o zamõÂtnutõÂ naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ
konkursu,
g) kdo podal KomorÏe põÂsemnou zÏaÂdost o vysÏkrtnutõÂ
ze seznamu advokaÂtuÊ, opatrÏenou uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂm podpisem, je vysÏkrtnut ze seznamu advokaÂtuÊ
uplynutõÂm kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po
meÏsõÂci, ve ktereÂm byla zÏaÂdost o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ KomorÏe dorucÏena.
(2) VysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ podle odstavce 1 zaznamenaÂ Komora v seznamu advokaÂtuÊ bez
odkladu, nejpozdeÏji vsÏak do jednoho meÏsõÂce poteÂ, co se
o neÏm dozveÏdeÏla. O zaÂznamu Komora põÂsemneÏ vyrozumõÂ toho, jehozÏ se zaÂznam tyÂkaÂ, jde-li o duÊvody vysÏkrtnutõÂ uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. d) azÏ g); v ostatnõÂch
prÏõÂpadech vyrozumõÂ Komora põÂsemneÏ o zaÂznamu osoby jemu blõÂzkeÂ, jsou-li jõÂ znaÂmy.ª.
11. § 8 znõÂ:
¹§ 8
(1) Ze seznamu advokaÂtuÊ vysÏkrtne Komora toho,
a) kdo byl zapsaÂn do seznamu advokaÂtuÊ, acÏkoliv ne-
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splnÏuje neÏkterou z podmõÂnek v tomto zaÂkoneÏ uvedenyÂch,
kdo byl pravomocneÏ odsouzen k nepodmõÂneÏneÂmu
trestu odneÏtõÂ svobody za uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ v souvislosti s vyÂkonem advokacie,
kdo byl pravomocneÏ odsouzen za jinyÂ uÂmyslnyÂ
trestnyÂ cÏin, nezÏ je uveden v põÂsmenu b), nebo
kdo byl za trestnyÂ cÏin uvedenyÂ v põÂsmenu b) odsouzen k jineÂmu trestu nezÏ nepodmõÂneÏneÂmu trestu odneÏtõÂ svobody, pokud tato trestnaÂ cÏinnost
ohrozÏuje duÊveÏru v rÏaÂdnyÂ vyÂkon advokacie,
kdo je v prodlenõÂ se zaplacenõÂm prÏõÂspeÏvku na cÏinnost Komory delsÏõÂm nezÏ sÏest meÏsõÂcuÊ a prÏõÂspeÏvek
nezaplatil ani do jednoho meÏsõÂce poteÂ, co byl
k tomu Komorou vyzvaÂn s poucÏenõÂm o naÂsledcõÂch
nezaplacenõÂ,
jehozÏ pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie podle § 9
odst. 1 trvaÂ po dobu delsÏõÂ cÏtyrÏ let. To neplatõÂ, je-li duÊvodem k pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie vyÂkon funkce cÏlena vlaÂdy anebo vyÂkon funkce cÏlena
orgaÂnuÊ uÂzemnõÂ samospraÂvy, poslance nebo senaÂtora, poprÏõÂpadeÏ vyÂkon jineÂ voleneÂ verÏejneÂ funkce.

(2) O vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ podle odstavce 1 põÂsm. a) je Komora opraÂvneÏna rozhodnout
pouze do jednoho roku ode dne, kdy se o nesplneÏnõÂ
podmõÂnky pro zaÂpis do seznamu advokaÂtuÊ dozveÏdeÏla;
to neplatõÂ, jde-li o podmõÂnku uvedenou v § 5 odst. 1
põÂsm. a), b) nebo d) anebo v § 5 odst. 2 põÂsm. a).
(3) VysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ zaznamenaÂ
Komora v seznamu advokaÂtuÊ bez odkladu, nejpozdeÏji
vsÏak do jednoho meÏsõÂce poteÂ, co se rozhodnutõÂ o vysÏkrtnutõÂ stalo vykonatelnyÂm.ª.
12. Za § 8 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 8a a 8b, ktereÂ vcÏetneÏ
nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1b) zneÏjõÂ:
¹PozastavenõÂ vyÂkonu advokacie
§ 8a
K pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie dochaÂzõÂ,
a) nastane-li neÏkteraÂ ze skutecÏnostõÂ uvedenyÂch v § 8b,
b) rozhodne-li o tom Komora v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 9 a 10.
§ 8b
(1) AdvokaÂtovi,
a) vuÊcÏi ktereÂmu byl prohlaÂsÏen konkurs, povoleno
vyrovnaÂnõÂ nebo zamõÂtnut naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ
konkursu proto, zÏe jeho majetek nepostacÏuje
k uÂhradeÏ naÂkladuÊ konkursu, je pozastaven vyÂkon
advokacie dnem, kdy nastaly uÂcÏinky prohlaÂsÏenõÂ
konkursu nebo povolenõÂ vyrovnaÂnõÂ, anebo dnem,
kdy se stalo vykonatelnyÂm rozhodnutõÂ o zamõÂtnutõÂ
naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu,
b) kteryÂ je spolecÏnõÂkem praÂvnickeÂ osoby zrÏõÂzeneÂ
k vyÂkonu advokacie (§ 15), vuÊcÏi nõÂzÏ byl prohlaÂsÏen

c)

d)
e)

f)
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konkurs, povoleno vyrovnaÂnõÂ nebo zamõÂtnut naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ konkursu proto, zÏe jejõÂ majetek
nepostacÏuje k uÂhradeÏ naÂkladuÊ konkursu, je pozastaven vyÂkon advokacie dnem, kdy nastaly uÂcÏinky
prohlaÂsÏenõÂ konkursu nebo povolenõÂ vyrovnaÂnõÂ,
anebo dnem, kdy se stalo vykonatelnyÂm rozhodnutõÂ o zamõÂtnutõÂ naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu,
ktereÂmu bylo ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ docÏasneÂho
zaÂkazu vyÂkonu advokacie [§ 32 odst. 3 põÂsm. d)],
je pozastaven vyÂkon advokacie dnem, kdy nabylo
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ tohoto kaÂrneÂho
opatrÏenõÂ,
kteryÂ byl vzat do vazby, je pozastaven vyÂkon advokacie dnem, kdy se stalo vykonatelnyÂm rozhodnutõÂ o vzetõÂ do vazby,
kteryÂ nastoupil vyÂkon trestu odneÏtõÂ svobody, je
pozastaven vyÂkon advokacie dnem naÂstupu vyÂkonu tohoto trestu. UstanovenõÂ § 8 odst. 1
põÂsm. b) a c) tõÂm nenõÂ dotcÏeno,
ktereÂmu byl ulozÏen trest zaÂkazu cÏinnosti1b) spocÏõÂvajõÂcõÂ v zaÂkazu vyÂkonu advokacie, je pozastaven
vyÂkon advokacie dnem, kdy nabylo praÂvnõÂ moci
rozhodnutõÂ, kteryÂm byl tento trest ulozÏen. UstanovenõÂ § 8 odst. 1 põÂsm. a) a c) tõÂm nenõÂ dotcÏeno.

(2) PozastavenõÂ vyÂkonu advokacie podle odstavce 1 zaznamenaÂ Komora v seznamu advokaÂtuÊ bez odkladu, nejpozdeÏji vsÏak do jednoho meÏsõÂce poteÂ, co se
o neÏm dozveÏdeÏla; o zaÂznamu Komora advokaÂta põÂsemneÏ vyrozumõÂ.
1b

) § 49 a 50 zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

13. V § 9 odst. 1 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) braÂnõÂ-li mu ve vykonaÂvaÂnõÂ advokacie po dobu
delsÏõÂ cÏtyrÏ meÏsõÂcuÊ jinaÂ prÏekaÂzÏka.ª.
DosavadnõÂ põÂsmeno c) se vypousÏtõÂ.
14. V § 9 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) PozastavenõÂ vyÂkonu advokacie zaznamenaÂ
Komora v seznamu advokaÂtuÊ bez odkladu, nejpozdeÏji
vsÏak do jednoho meÏsõÂce poteÂ, co se rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie stalo vykonatelnyÂm.ª.
15. Za § 9 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 9a a 9b, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹§ 9a
(1) Po dobu pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie
a) advokaÂt nenõÂ opraÂvneÏn poskytovat praÂvnõÂ sluzÏby,
b) advokaÂt nenõÂ opraÂvneÏn vykonaÂvat dalsÏõÂ cÏinnosti
podle § 56, pokud podmõÂnkou jejich vyÂkonu je
opraÂvneÏnõÂ vykonaÂvat advokacii,
c) zanikaÂ cÏlenstvõÂ advokaÂta v orgaÂnech Komory uvedenyÂch v § 41 odst. 1 põÂsm. b), d) a e),
d) advokaÂt nemuÊzÏe byÂt volen nebo jmenovaÂn do
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orgaÂnuÊ Komory uvedenyÂch v § 41 odst. 1 põÂsm. b),
d) a e).
(2) PozastavenõÂm vyÂkonu advokacie
a) nezanikaÂ uÂcÏast advokaÂta ve sdruzÏenõÂ podle § 14
nebo v praÂvnickeÂ osobeÏ zrÏõÂzeneÂ k vyÂkonu advokacie (§ 15),
b) nenõÂ dotcÏena povinnost advokaÂta uvedenaÂ v § 24
odst. 3,
c) nezanikaÂ povinnost advokaÂta provaÂdeÏt platby podle § 30 odst. 1,
d) nenõÂ dotcÏena kaÂrnaÂ odpoveÏdnost advokaÂta, a to
i pokud jde o kaÂrneÂ provineÏnõÂ, ke ktereÂmu dosÏlo
v dobeÏ pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie.
§ 9b
(1) PozastavenõÂ vyÂkonu advokacie zanikaÂ
a) dnem, kdy pominula okolnost, kteraÂ byla duÊvodem k pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie, a v prÏõÂpadech podle § 9 odst. 2 põÂsm. a) nebo b) dnem, kdy
uplynula doba, po kterou byl vyÂkon advokacie
pozastaven,
b) dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm bylo rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie zrusÏeno
nebo zmeÏneÏno.
(2) ZaÂnik pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie zaznamenaÂ Komora v seznamu advokaÂtuÊ bez prodlenõÂ, nejpozdeÏji vsÏak do jednoho meÏsõÂce poteÂ, co se o neÏm dozveÏdeÏla; o zaÂznamu Komora advokaÂta põÂsemneÏ vyrozumõÂ.ª.
16. V § 15 odstavec 2 vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou
cÏ. 4a) a 5) znõÂ:
¹(2) AdvokaÂti, kterÏõÂ jsou spolecÏnõÂky spolecÏnosti,
vykonaÂvajõÂ advokacii jmeÂnem spolecÏnosti a na jejõÂ uÂcÏet;
pokud vyÂkon advokacie jmeÂnem spolecÏnosti neprÏipousÏteÏjõÂ v jednotlivyÂch prÏõÂpadech zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy,4a)
vykonaÂvajõÂ advokacii vlastnõÂm jmeÂnem a na uÂcÏet spolecÏnosti. Jako uÂcÏastnõÂk praÂvnõÂch vztahuÊ zalozÏenyÂch
v souvislosti s poskytovaÂnõÂm praÂvnõÂch sluzÏeb ve spolecÏnosti vystupuje vuÊcÏi klientovi, jakozÏ i vuÊcÏi trÏetõÂm
osobaÂm vzÏdy spolecÏnost; tyto praÂvnõÂ vztahy se rÏõÂdõÂ,
s vyÂjimkami stanovenyÂmi tõÂmto zaÂkonem, zvlaÂsÏtnõÂmi
prÏedpisy.5)
4a

) NaprÏõÂklad § 35 odst. 1 trestnõÂho rÏaÂdu, § 24 a 25 obcÏanskeÂho
soudnõÂho rÏaÂdu.
5
) NaprÏõÂklad obchodnõÂ zaÂkonõÂk.ª.

17. V § 15 se odstavec 3 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 4 azÏ 8 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
azÏ 7.
18. V § 19 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
Â cÏastõÂ na projednaÂnõÂ veÏci podle odstavce 1
¹(2) U
põÂsm. d) nenõÂ poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb advokaÂtem
nebo osobami uvedenyÂmi v § 2 odst. 2.ª.

19. V § 21 odst. 4 se na konci textu tecÏka nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ se tato slova: ¹povinnostõÂ
mlcÏenlivosti nenõÂ advokaÂt vaÂzaÂn teÂzÏ v rÏõÂzenõÂ podle § 55,
v rÏõÂzenõÂ o zÏalobeÏ nebo o opravneÂm prostrÏedku proti
rozhodnutõÂ Komory (§ 55a), jakozÏ i v rÏõÂzenõÂ ve veÏcech
uvedenyÂch v § 55b, a to v rozsahu nezbytneÂm pro
ochranu jeho praÂv nebo praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmuÊ
jako advokaÂta.ª.
20. V § 21 odst. 5 se slova ¹o totozÏnosti klienta,
jakozÏ iª zrusÏujõÂ.
21. V § 21 odstavec 6 znõÂ:
¹(6) Povinnosti mlcÏenlivosti se advokaÂt nemuÊzÏe
dovolaÂvat v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ, jakozÏ i vuÊcÏi advokaÂtovi,
kteryÂ byl poveÏrÏen prÏedsedou kontrolnõÂ rady provedenõÂm prÏõÂpravnyÂch uÂkonuÊ k proveÏrÏenõÂ, zda dosÏlo ke kaÂrneÂmu provineÏnõÂ (§ 33 odst. 3).ª.
22. V § 21 odstavec 9 znõÂ:
¹(9) Povinnost mlcÏenlivosti v rozsahu stanoveneÂm v odstavcõÂch 1 azÏ 8 se vztahuje obdobneÏ i na
a) zameÏstnance advokaÂta nebo spolecÏnosti, jakozÏ i na
jineÂ osoby, ktereÂ se s advokaÂtem nebo ve spolecÏnosti podõÂlejõÂ na poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb,
b) cÏleny orgaÂnuÊ Komory a jejõÂ zameÏstnance, jakozÏ
i na vsÏechny osoby, ktereÂ se uÂcÏastnõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ, vcÏetneÏ advokaÂtuÊ poveÏrÏenyÂch prÏedsedou kontrolnõÂ rady provedenõÂm prÏõÂpravnyÂch uÂkonuÊ k proveÏrÏenõÂ, zda dosÏlo ke kaÂrneÂmu provineÏnõÂ (§ 33
odst. 3).ª.
23. V § 21 se doplnÏuje odstavec 10, kteryÂ znõÂ:
¹(10) CÏlenoveÂ orgaÂnuÊ Komory, jejõÂ zameÏstnanci
a advokaÂti poveÏrÏenõÂ prÏedsedou kontrolnõÂ rady provedenõÂm prÏõÂpravnyÂch uÂkonuÊ k proveÏrÏenõÂ, zda dosÏlo ke
kaÂrneÂmu provineÏnõÂ, nejsou vaÂzaÂni povinnostõÂ mlcÏenlivosti podle odstavce 9 v rozsahu nezbytneÂm pro rÏõÂzenõÂ
prÏed soudem ve veÏcech uvedenyÂch v odstavci 4 cÏaÂsti
veÏty za strÏednõÂkem. CÏlenoveÂ orgaÂnuÊ Komory a jejõÂ zameÏstnanci nejsou daÂle vaÂzaÂni povinnostõÂ mlcÏenlivosti
v rozsahu nezbytneÂm k informovaÂnõÂ orgaÂnu v cizõÂm
staÂteÏ podle § 35d.ª.
24. V § 26 odst. 2 se slova ¹jeho advokaÂtnõÂ koncipient nebo jeho jinyÂ zameÏstnanecª nahrazujõÂ slovy
¹zameÏstnanec advokaÂta nebo advokaÂtnõÂ koncipientª.
25. § 27 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 12a) znõÂ:
¹§ 27
(1) BraÂnõÂ-li advokaÂtovi, kteryÂ vykonaÂvaÂ advokacii
samostatneÏ, jakaÂkoliv prÏekaÂzÏka ve vykonaÂvaÂnõÂ advokacie a neucÏinõÂ-li jineÂ opatrÏenõÂ za uÂcÏelem ochrany praÂv
nebo praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmuÊ svyÂch klientuÊ, je povinen ustanovit bez odkladu, nejpozdeÏji vsÏak do jednoho
meÏsõÂce ode dne, kdy takovaÂ prÏekaÂzÏka vznikla, jineÂho
advokaÂta po dohodeÏ s nõÂm svyÂm zaÂstupcem (§ 26
odst. 1) a klienty o tom bezodkladneÏ põÂsemneÏ vyrozumeÏt; ustanovenõÂ § 29 odst. 2 tõÂm nenõÂ dotcÏeno. PorusÏõÂ-
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27. § 30 znõÂ:
¹§ 30

(2) Nedohodne-li se zaÂstupce advokaÂta, ustanovenyÂ Komorou podle odstavce 1 veÏty druheÂ, s klientem
do jednoho meÏsõÂce ode dne, kdy byl klient o ustanovenõÂ
zaÂstupce vyrozumeÏn, jinak nebo neucÏinõÂ-li klient v teÂto
lhuÊteÏ jineÂ opatrÏenõÂ, prÏechaÂzejõÂ na zaÂstupce ve vztahu ke
klientovi praÂva a povinnosti zastupovaneÂho advokaÂta,
vyplyÂvajõÂcõÂ ze smlouvy o poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb,
vcÏetneÏ praÂv a povinnostõÂ vyplyÂvajõÂcõÂch ze zastupovaÂnõÂ
klienta v rÏõÂzenõÂ prÏed soudy nebo jinyÂmi orgaÂny a praÂv
a povinnostõÂ obhaÂjce v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ. To platõÂ i v prÏõÂpadeÏ, kdy byl vztah mezi klientem a advokaÂtem zalozÏen urcÏenõÂm podle § 18 odst. 2 nebo ustanovenõÂm
podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. Komora tento prÏechod praÂv a povinnostõÂ na zÏaÂdost zaÂstupce osveÏdcÏõÂ.

(1) AdvokaÂt je povinen platit prÏõÂspeÏvky na cÏinnost Komory a odvody do sociaÂlnõÂho fondu Komory,
poprÏõÂpadeÏ provaÂdeÏt dalsÏõÂ platby prÏedvõÂdaneÂ tõÂmto zaÂkonem [§ 43 põÂsm. c)].

(3) PrÏedmeÏtem prÏechodu praÂv a povinnostõÂ podle
odstavce 2 nenõÂ povinnost zastupovaneÂho advokaÂta
k naÂhradeÏ sÏkody (§ 24 odst. 1), jakozÏ i povinnost k vraÂcenõÂ veÏcõÂ, vcÏetneÏ peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ poskytnutyÂch
klientem. Na zaÂstupce neprÏechaÂzejõÂ takeÂ dalsÏõÂ povinnosti a praÂva vyplyÂvajõÂcõÂ z puÊvodnõÂho smluvnõÂho
vztahu mezi advokaÂtem a klientem, pokud by byl zaÂstupce v duÊsledku jejich prÏechodu vuÊcÏi tomuto advokaÂtovi bezduÊvodneÏ zvyÂhodneÏn nebo znevyÂhodneÏn
anebo pokud by splneÏnõÂ teÏchto povinnostõÂ nebylo
mozÏno po zaÂstupci spravedliveÏ pozÏadovat.

¹§ 32

(4) Pokud byl advokaÂt, kteryÂ vykonaÂval advokacii
samostatneÏ, vysÏkrtnut ze seznamu advokaÂtuÊ a pokud
je to vzhledem k okolnostem prÏõÂpadu trÏeba, ucÏinõÂ Komora vhodnaÂ opatrÏenõÂ k ochraneÏ praÂv a praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmuÊ jeho klientuÊ, zejmeÂna muÊzÏe urcÏit jineÂho
advokaÂta naÂstupcem vysÏkrtnuteÂho advokaÂta; Komora
o prÏijatyÂch opatrÏenõÂch klienty bezodkladneÏ põÂsemneÏ
vyrozumõÂ. UstanovenõÂ odstavcuÊ 2 a 3, upravujõÂcõÂ prÏechod praÂv a povinnostõÂ mezi zastoupenyÂm advokaÂtem
a jeho zaÂstupcem, platõÂ pro prÏechod praÂv mezi advokaÂtem vysÏkrtnutyÂm ze seznamu advokaÂtuÊ a jeho naÂstupcem obdobneÏ.
(5) ZemrÏel-li advokaÂt, kteryÂ vykonaÂval advokacii
samostatneÏ, soud podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12a) na naÂvrh Komory ustanovõÂ naÂstupce zemrÏeleÂho
advokaÂta, pokud s ustanovenõÂm souhlasõÂ, spraÂvcem teÂ
cÏaÂsti deÏdictvõÂ, kterou zemrÏelyÂ advokaÂt pouzÏõÂval k vyÂkonu advokacie.
12a

) § 175e obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.ª.

26. V § 28 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) AdvokaÂt nebo advokaÂtnõÂ koncipient jsou
v zaÂjmu cti a vaÂzÏnosti advokaÂtnõÂho stavu povinni prÏed
tõÂm, nezÏ proti jineÂmu advokaÂtovi nebo advokaÂtnõÂmu
koncipientovi zahaÂjõÂ soudnõÂ nebo jineÂ rÏõÂzenõÂ ve veÏci
souvisejõÂcõÂ s vyÂkonem advokacie, vyuzÏõÂt smõÂrcÏõÂho rÏõÂzenõÂ prÏed orgaÂny Komory; to neplatõÂ, je-li alesponÏ jednõÂm z uÂcÏastnõÂkuÊ sporu trÏetõÂ osoba.ª.

(2) SplatneÂ zaÂvazky vznikleÂ na zaÂkladeÏ povinnostõÂ
podle odstavce 1 nezanikajõÂ vysÏkrtnutõÂm ze seznamu
advokaÂtuÊ; to neplatõÂ, jde-li o vysÏkrtnutõÂ z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 7b odst. 1 põÂsm. a) azÏ c).ª.
28. NaÂzev hlavy cÏtvrteÂ znõÂ: ¹KaÂrnaÂ odpoveÏdnost
a kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂª.
29. § 32 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 13) znõÂ:

(1) AdvokaÂt a advokaÂtnõÂ koncipient jsou kaÂrneÏ
odpoveÏdni za kaÂrneÂ provineÏnõÂ.
(2) KaÂrnyÂm provineÏnõÂm je zaÂvazÏneÂ nebo opeÏtovneÂ zavineÏneÂ porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch advokaÂtovi nebo advokaÂtnõÂmu koncipientovi tõÂmto zaÂkonem nebo stavovskyÂm prÏedpisem.
(3) AdvokaÂtovi lze za kaÂrneÂ provineÏnõÂ ulozÏit neÏktereÂ z teÏchto kaÂrnyÂch opatrÏenõÂ:
a) napomenutõÂ,
b) verÏejneÂ napomenutõÂ,
c) pokutu azÏ do vyÂsÏe stonaÂsobku minimaÂlnõÂ meÏsõÂcÏnõÂ
mzdy stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,13)
d) docÏasnyÂ zaÂkaz vyÂkonu advokacie ulozÏenyÂ na
dobu od sÏesti meÏsõÂcuÊ do trÏõÂ let,
e) vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ.
(4) AdvokaÂtnõÂmu koncipientovi lze za kaÂrneÂ provineÏnõÂ ulozÏit neÏktereÂ z teÏchto kaÂrnyÂch opatrÏenõÂ:
a) napomenutõÂ,
b) verÏejneÂ napomenutõÂ,
c) pokutu azÏ do vyÂsÏe dvacetinaÂsobku minimaÂlnõÂ meÏsõÂcÏnõÂ mzdy stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,13)
d) vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ.
(5) JednaÂ-li se o meÂneÏ zaÂvazÏneÂ porusÏenõÂ povinnostõÂ, lze od ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ advokaÂtovi nebo
advokaÂtnõÂmu koncipientovi upustit, pokud samotneÂ
projednaÂnõÂ kaÂrneÂho provineÏnõÂ je mozÏno povazÏovat za
postacÏujõÂcõÂ.
(6) VyÂnos pokut prÏipadaÂ KomorÏe.
13

) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 303/1995 Sb., o minimaÂlnõÂ mzdeÏ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

30. § 33 znõÂ:
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¹§ 33
(1) O tom, zda se advokaÂt nebo advokaÂtnõÂ koncipient dopustil kaÂrneÂho provineÏnõÂ, a o ulozÏenõÂ kaÂrneÂho
opatrÏenõÂ rozhoduje v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂm na zaÂkladeÏ kaÂrneÂ zÏaloby podaneÂ kaÂrnyÂm zÏalobcem (§ 46
odst. 3 a § 51 odst. 2) trÏõÂcÏlennyÂ kaÂrnyÂ senaÂt slozÏenyÂ
Â cÏastnõÂky kaÂrneÂho
ze cÏlenuÊ kaÂrneÂ komise Komory. U
rÏõÂzenõÂ jsou kaÂrnyÂ zÏalobce a advokaÂt nebo advokaÂtnõÂ
koncipient, proti neÏmuzÏ je kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ zahaÂjeno (daÂle
jen ¹kaÂrneÏ obvineÏnyÂª).
(2) KaÂrnaÂ zÏaloba musõÂ byÂt podaÂna do sÏesti meÏsõÂcuÊ
ode dne, kdy se kaÂrnyÂ zÏalobce o kaÂrneÂm provineÏnõÂ
dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do dvou let ode dne, kdy
ke kaÂrneÂmu provineÏnõÂ dosÏlo. Do sÏestimeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊty se
nezapocÏõÂtaÂvaÂ doba, po kterou byly cÏineÏny prÏõÂpravneÂ
uÂkony k proveÏrÏenõÂ, zda ke kaÂrneÂmu provineÏnõÂ dosÏlo;
tato doba nesmõÂ byÂt delsÏõÂ dvou meÏsõÂcuÊ.
(3) MaÂ-li v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ vystupovat jako kaÂrnyÂ
zÏalobce prÏedseda kontrolnõÂ rady, je opraÂvneÏn poveÏrÏit
jineÂho advokaÂta po dohodeÏ s nõÂm provedenõÂm prÏõÂpravnyÂch uÂkonuÊ potrÏebnyÂch k proveÏrÏenõÂ, zda dosÏlo ke kaÂrneÂmu provineÏnõÂ; takto poveÏrÏenyÂ advokaÂt maÂ, pokud
jde o põÂsemnosti a jineÂ dokumenty advokaÂtuÊ, opraÂvneÏnõÂ cÏlena kontrolnõÂ rady podle § 46 odst. 4 cÏaÂsti veÏty
za strÏednõÂkem.
(4) KaÂrneÏ obvineÏnyÂ muÊzÏe byÂt v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ zastoupen advokaÂtem. KaÂrneÏ obvineÏneÂmu, kteryÂ nenõÂ zastoupen, ustanovõÂ kaÂrnyÂ senaÂt opatrovnõÂka, jestlizÏe to
vyzÏaduje ochrana jeho zaÂjmuÊ, zejmeÂna byl-li stizÏen
dusÏevnõÂ poruchou nebo chorobou, kteraÂ mu braÂnõÂ naÂlezÏiteÏ se haÂjit. OpatrovnõÂkem ustanovõÂ kaÂrnyÂ senaÂt jineÂho advokaÂta po dohodeÏ s nõÂm.
(5) KaÂrneÏ obvineÏnyÂ maÂ praÂvo vyjaÂdrÏit se ke vsÏem
skutecÏnostem, ktereÂ jsou mu kladeny za vinu; maÂ
praÂvo haÂjit se a navrhovat duÊkazy, ktereÂ by meÏly byÂt
provedeny.
(6) V kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ lze vyslyÂchat sveÏdky, znalce
nebo uÂcÏastnõÂky, jen kdyzÏ se dobrovolneÏ dostavõÂ a poskytnou vyÂpoveÏd'. TakeÂ jineÂ duÊkazy lze provaÂdeÏt jen
tehdy, jsou-li dobrovolneÏ poskytnuty. DuÊkazy, ktereÂ
nelze takto proveÂst, provede na dozÏaÂdaÂnõÂ Komory
a na jejõÂ naÂklady soud; soud je povinen dozÏaÂdaÂnõÂ vyhoveÏt, nejde-li o provedenõÂ duÊkazu podle zaÂkona neprÏõÂpustneÂho. Soud prÏitom ucÏinõÂ vesÏkeraÂ rozhodnutõÂ,
kteraÂ jsou k provedenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂm pozÏadovaneÂho duÊkazu potrÏebnaÂ.ª.
31. Za § 33 se vklaÂdaÂ novyÂ § 33a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 13a) znõÂ:
¹§ 33a
(1) NaÂklady kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ, ktereÂ v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ
vznikly uÂcÏastnõÂkovi kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ, nese uÂcÏastnõÂk. Komora nese naÂklady spojeneÂ s cÏinnostõÂ kaÂrneÂho senaÂtu
a odvolacõÂho senaÂtu, naÂklady na tlumocÏnõÂka a naÂklady
spojeneÂ s provaÂdeÏnõÂm duÊkazuÊ.

(2) Vyslovil-li kaÂrnyÂ senaÂt v rozhodnutõÂ, kteryÂm
se kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ koncÏõÂ, zÏe kaÂrneÏ obvineÏnyÂ se dopustil
kaÂrneÂho provineÏnõÂ, zavaÂzÏe soucÏasneÏ v rozhodnutõÂ
kaÂrneÏ obvineÏneÂho k naÂhradeÏ naÂkladuÊ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ,
ktereÂ nese Komora podle odstavce 1, a to jednoraÂzovou cÏaÂstkou stanovenou v prÏimeÏrÏeneÂ vyÂsÏi stavovskyÂm
prÏedpisem.
(3) Komora nahradõÂ sveÏdkovi hotoveÂ vyÂdaje a vyÂdeÏlek, kteryÂ mu prokazatelneÏ usÏel. NaÂrok je trÏeba
uplatnit u Komory do trÏõÂ dnuÊ od vyÂslechu, jinak zanikaÂ; o tom musõÂ byÂt sveÏdek poucÏen.
(4) NaÂhrada hotovyÂch vyÂdajuÊ a poskytovaÂnõÂ odmeÏn znalcuÊm a tlumocÏnõÂkuÊm se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.13a)
13a

) ZaÂkon cÏ. 36/1967 Sb., o znalcõÂch a tlumocÏnõÂcõÂch.
VyhlaÂsÏka cÏ. 37/1967 Sb., k provedenõÂ zaÂkona o znalcõÂch
a tlumocÏnõÂcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

32. § 34 znõÂ:
¹§ 34
(1) Pro rozhodnutõÂ v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ je rozhodujõÂcõÂ
skutkovyÂ a praÂvnõÂ stav v dobeÏ, kdy ke kaÂrneÂmu provineÏnõÂ dosÏlo; pozdeÏjsÏõÂ praÂvnõÂ uÂpravy se pouzÏije, jestlizÏe
je to pro kaÂrneÏ obvineÏneÂho prÏõÂzniveÏjsÏõÂ.
(2) PõÂsemneÂ vyhotovenõÂ rozhodnutõÂ, kteryÂm se
kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ koncÏõÂ, musõÂ obsahovat vyÂrok, oduÊvodneÏnõÂ
a poucÏenõÂ o opravneÂm prostrÏedku, a musõÂ byÂt dorucÏeno uÂcÏastnõÂkuÊm; v prÏõÂpadeÏ uvedeneÂm v § 33a odst. 2
obsahuje põÂsemneÂ vyhotovenõÂ rozhodnutõÂ i vyÂrok uklaÂdajõÂcõÂ povinnost k naÂhradeÏ naÂkladuÊ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ.
(3) DorucÏeneÂ rozhodnutõÂ, kteryÂm se kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ
koncÏõÂ a proti ktereÂmu se nelze odvolat, je v praÂvnõÂ moci
a je vykonatelneÂ, nejde-li o prÏõÂpad uvedenyÂ v odstavci 4. OstatnõÂ rozhodnutõÂ nabyÂvajõÂ praÂvnõÂ moci jejich
vyhlaÂsÏenõÂm; nenõÂ-li kaÂrnyÂm rÏaÂdem vyhlaÂsÏenõÂ prÏedepsaÂno, nabyÂvajõÂ rozhodnutõÂ praÂvnõÂ moci jejich prÏijetõÂm.
(4) Byla-li jako kaÂrneÂ opatrÏenõÂ ulozÏena pokuta, je
trÏeba ji zaplatit do patnaÂcti dnuÊ od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, nestanovõÂ-li rozhodnutõÂ lhuÊtu delsÏõÂ nebo nestanovõÂ-li rozhodnutõÂ, zÏe pokuta maÂ byÂt zaplacena ve
splaÂtkaÂch. RozhodnutõÂ uklaÂdajõÂcõÂ toto kaÂrneÂ opatrÏenõÂ je
vykonatelneÂ, jakmile uplyne lhuÊta k plneÏnõÂ.
(5) UstanovenõÂ odstavce 4 se pouzÏije obdobneÏ
i pro rozhodnutõÂ uklaÂdajõÂcõÂ povinnost k naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ.ª.
33. V § 35 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Proti rozhodnutõÂ kaÂrneÂho senaÂtu v kaÂrneÂm
rÏõÂzenõÂ, kteryÂm se toto rÏõÂzenõÂ prÏed kaÂrnyÂm senaÂtem
koncÏõÂ, muÊzÏe uÂcÏastnõÂk kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ podat do patnaÂcti
dnuÊ od dorucÏenõÂ jeho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ odvolaÂnõÂ;
odvolaÂnõÂ maÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.ª.
34. Za § 35 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 35a azÏ 35e, ktereÂ
vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 14) zneÏjõÂ:
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¹§ 35a
(1) RozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ napomenutõÂ, vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ nebo vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ je vykonaÂno dnem, kdy nabylo praÂvnõÂ moci.
(2) RozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ verÏejneÂho napomenutõÂ vykonaÂ prÏedseda Komory jeho uverÏejneÏnõÂm ve VeÏstnõÂku CÏeskeÂ advokaÂtnõÂ komory (daÂle
jen ¹VeÏstnõÂkª); je vykonaÂno dnem, kteryÂ je uveden
v zaÂhlavõÂ prÏõÂslusÏneÂ cÏaÂstky VeÏstnõÂku jako den jejõÂho
rozeslaÂnõÂ. RozhodnutõÂ nelze vykonat, uplynula-li ode
dne, kdy se stalo vykonatelnyÂm, doba delsÏõÂ sÏesti meÏsõÂcuÊ.
(3) RozhodnutõÂ uklaÂdajõÂcõÂ kaÂrneÂ opatrÏenõÂ docÏasneÂho zaÂkazu vyÂkonu advokacie je vykonaÂno dnem,
kdy uplynula doba zaÂkazu uvedenaÂ v rozhodnutõÂ. Tato
doba pocÏõÂnaÂ beÏzÏet dnem, kdy se rozhodnutõÂ stalo vykonatelnyÂm; byla-li vykonatelnost rozhodnutõÂ odlozÏena, jejõÂ beÏh se prÏerusÏuje.
(4) RozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ pokuty je vykonaÂno dnem zaplacenõÂ pokuty KomorÏe ve
vyÂsÏi stanoveneÂ v rozhodnutõÂ; pokud maÂ byÂt pokuta
zaplacena ve splaÂtkaÂch, je rozhodnutõÂ vykonaÂno dnem
zaplacenõÂ poslednõÂ splaÂtky. NenõÂ-li pokuta zaplacena ve
lhuÊteÏ podle tohoto zaÂkona nebo ve lhuÊteÏ stanoveneÂ
v rozhodnutõÂ, provede vyÂkon rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ
kaÂrneÂho opatrÏenõÂ pokuty na naÂvrh Komory soud podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.14) Pokud maÂ byÂt pokuta
zaplacena ve splaÂtkaÂch, je Komora opraÂvneÏna podat
naÂvrh na vyÂkon rozhodnutõÂ i v prÏõÂpadeÏ, zÏe neÏkteraÂ ze
splaÂtek nebyla vcÏas zaplacena; vyÂkon rozhodnutõÂ se
v takoveÂm prÏõÂpadeÏ tyÂkaÂ celeÂ dosud nezaplaceneÂ cÏaÂstky
pokuty. Toto opraÂvneÏnõÂ vsÏak muÊzÏe Komora pouzÏõÂt nejpozdeÏji do splatnosti nejblõÂzÏe prÏõÂsÏtõÂ splaÂtky.
(5) RozhodnutõÂ uklaÂdajõÂcõÂ povinnost k naÂhradeÏ
naÂkladuÊ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ je vykonaÂno dnem zaplacenõÂ
cÏaÂstky naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ (§ 33a odst. 2) KomorÏe. Nebyla-li povinnost k naÂhradeÏ naÂkladuÊ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ
splneÏna ve lhuÊteÏ podle tohoto zaÂkona nebo ve lhuÊteÏ
stanoveneÂ v rozhodnutõÂ, platõÂ pro vyÂkon rozhodnutõÂ
uklaÂdajõÂcõÂho povinnost k naÂhradeÏ naÂkladuÊ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ ustanovenõÂ odstavce 4 o vyÂkonu rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ pokuty obdobneÏ.
§ 35b
Na advokaÂta nebo advokaÂtnõÂho koncipienta a na
zÏadatele o zaÂpis do seznamu advokaÂtuÊ nebo do seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ se hledõÂ, jako by se
nedopustil kaÂrneÂho provineÏnõÂ, poprÏõÂpadeÏ jako by mu
nebylo ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ
a) dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm bylo od
ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ upusÏteÏno,
b) dnem, kdy rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ
napomenutõÂ nebo verÏejneÂho napomenutõÂ bylo vykonaÂno, bylo-li mu ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ napo-
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menutõÂ nebo verÏejneÂho napomenutõÂ. Nebylo-li
rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ verÏejneÂho
napomenutõÂ vykonaÂno ve lhuÊteÏ uvedeneÂ v § 35a
odst. 2, hledõÂ se dnem uplynutõÂ teÂto lhuÊty na toho,
komu bylo ulozÏeno, jako by se kaÂrneÂho provineÏnõÂ
nedopustil,
c) uplynula-li ode dne, kdy rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ
kaÂrneÂho opatrÏenõÂ bylo vykonaÂno, doba jednoho
roku, bylo-li mu ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ pokuty
nebo kaÂrneÂ opatrÏenõÂ docÏasneÂho zaÂkazu vyÂkonu
advokacie,
d) uplynula-li ode dne vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ doba peÏti let, bylo-li advokaÂtovi ulozÏeno
kaÂrneÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ,
e) uplynula-li ode dne vysÏkrtnutõÂ doba trÏõÂ let, bylo-li
advokaÂtnõÂmu koncipientovi ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ.
§ 35c
(1) SkoncÏilo-li kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ rozhodnutõÂm, ktereÂ
nabylo praÂvnõÂ moci, lze v neÏm proti teÂmuzÏ kaÂrneÏ obvineÏneÂmu a pro teÂzÏe kaÂrneÂ provineÏnõÂ pokracÏovat, jen
byla-li povolena obnova kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ; obnovu kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ nelze povolit, bylo-li pravomocnyÂm rozhodnutõÂm kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ zastaveno.
(2) NaÂvrh na povolenõÂ obnovy kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ
muÊzÏe podat jeho uÂcÏastnõÂk, vyjdou-li najevo noveÂ skutecÏnosti nebo duÊkazy, ktereÂ bez zavineÏnõÂ uÂcÏastnõÂka nemohly byÂt v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ uplatneÏny, a ktereÂ by mohly
samy o sobeÏ nebo ve spojenõÂ se skutecÏnostmi a duÊkazy,
znaÂmyÂmi jizÏ drÏõÂve, veÂst k prÏõÂzniveÏjsÏõÂmu rozhodnutõÂ
pro kaÂrneÏ obvineÏneÂho.
(3) NaÂvrh na obnovu kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ lze podat do
sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy se uÂcÏastnõÂk kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ,
kteryÂ obnovu kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ navrhuje, dozveÏdeÏl o duÊvodu obnovy podle odstavce 2, nebo ode dne, kdy jej
mohl uplatnit; naÂvrh nenõÂ prÏõÂpustnyÂ proti rozhodnutõÂ,
kteryÂm nebylo rozhodnuto ve veÏci sameÂ.
(4) O naÂvrhu na povolenõÂ obnovy kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ
rozhoduje za tõÂm uÂcÏelem zvlaÂsÏt' ustavenyÂ kaÂrnyÂ senaÂt;
kaÂrnyÂ senaÂt naÂvrh na povolenõÂ obnovy kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ
bud' zamõÂtne, nebo obnovu kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ povolõÂ.
Proti rozhodnutõÂ o naÂvrhu na povolenõÂ obnovy kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ muÊzÏe jeho uÂcÏastnõÂk podat odvolaÂnõÂ (§ 35).
(5) JestlizÏe rozhodnutõÂ, kteryÂm byla obnova kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ povolena, nabylo praÂvnõÂ moci, vsÏechna dosavadnõÂ rozhodnutõÂ v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ prÏijataÂ se zrusÏujõÂ
a kaÂrnyÂ senaÂt, kteryÂ obnovu kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ povolil, veÏc
v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ znovu projednaÂ.
§ 35d
Komora informuje v potrÏebneÂm rozsahu prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn v cizõÂm staÂteÏ o zahaÂjenõÂ a vyÂsledcõÂch kaÂrneÂho
rÏõÂzenõÂ proti advokaÂtovi, kteryÂ byl zapsaÂn do seznamu
advokaÂtuÊ podle § 5 odst. 2, jakozÏ i o pozastavenõÂ vyÂ-
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konu advokacie takoveÂmu advokaÂtovi, nebo o jeho vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ.

cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂ v zaÂkazu vyÂkonu praÂvnõÂ praxe advokaÂtnõÂho koncipienta.

§ 35e

(6) V prÏõÂpadeÏ vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtnõÂch
koncipientuÊ nebo pozastavenõÂ vyÂkonu praxe advokaÂtnõÂho koncipienta se ustanovenõÂ § 7b odst. 2, § 8 odst. 3,
§ 8b odst. 1 põÂsm. d) azÏ e) a § 8b odst. 2, § 9 odst. 3,
§ 9a odst. 1 põÂsm. a) a b) a § 9a odst. 2 põÂsm. d) a § 9b
pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ.ª.

rÏaÂd.

(1) Podrobnosti o kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ stanovõÂ kaÂrnyÂ

(2) NestanovõÂ-li tento zaÂkon nebo kaÂrnyÂ rÏaÂd neÏco
jineÂho nebo nevyplyÂvaÂ-li neÏco jineÂho z povahy veÏci,
pouzÏijõÂ se v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ trestnõÂho rÏaÂdu.
14

) § 274 põÂsm. h) obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.ª.

35. V § 37 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Komora zapõÂsÏe do seznamu advokaÂtnõÂch
koncipientuÊ kazÏdeÂho,
a) kdo maÂ plnou zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
b) kdo zõÂskal vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v raÂmci magisterskeÂho studijnõÂho programu v oblasti praÂva studiem na vysokeÂ sÏkole v CÏeskeÂ republice,1a)
c) kdo je bezuÂhonnyÂ,
d) komu nebylo ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ
ze seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ nebo na neÏhozÏ se hledõÂ, jako by mu toto kaÂrneÂ opatrÏenõÂ nebylo ulozÏeno, a
e) kdo je k advokaÂtovi nebo ke spolecÏnosti v pracovnõÂm pomeÏru, vyjma pracovnõÂho pomeÏru vedlejsÏõÂho.ª.
36. V § 37 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) Ten,
a) komu bylo ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ ze
seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ, je vysÏkrtnut ze
seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ ke dni praÂvnõÂ
moci rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ tohoto kaÂrneÂho opatrÏenõÂ,
b) kdo podal KomorÏe põÂsemnou zÏaÂdost o vysÏkrtnutõÂ
ze seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ, opatrÏenou
uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂm podpisem, je vysÏkrtnut ze seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ uplynutõÂm kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm
byla zÏaÂdost o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtnõÂch
koncipientuÊ KomorÏe dorucÏena.ª.
DosavadnõÂ odstavec 4 se vypousÏtõÂ.
37. V § 37 se doplnÏujõÂ odstavce 5 a 6, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(5) Komora pozastavõÂ advokaÂtnõÂmu koncipientovi vyÂkon praÂvnõÂ praxe na zaÂkladeÏ jeho põÂsemneÂ zÏaÂdosti opatrÏeneÂ uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂm podpisem; Komora
muÊzÏe pozastavit advokaÂtnõÂmu koncipientovi vyÂkon
praÂvnõÂ praxe z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 9 odst. 2. AdvokaÂtnõÂmu koncipientovi je pozastaven vyÂkon praÂvnõÂ
praxe, byl-li vzat do vazby, nastoupil-li vyÂkon trestu
odneÏtõÂ svobody nebo byl-li mu ulozÏen trest zaÂkazu

38. § 39 znõÂ:
¹§ 39
UstanovenõÂ § 16, 17, 21 a 29 se pouzÏijõÂ pro advokaÂtnõÂho koncipienta prÏimeÏrÏeneÏ.ª.
39. V § 42 odstavce 2 azÏ 5 zneÏjõÂ:
¹(2) PraÂvo uÂcÏastnit se sneÏmu majõÂ vsÏichni advokaÂti. ZastoupenõÂ advokaÂta na sneÏmu jinyÂm advokaÂtem
nenõÂ prÏõÂpustneÂ.
(3) PrÏedstavenstvo svolaÂvaÂ sneÏm tak, aby se sesÏel
nejpozdeÏji do trÏõÂ let od prÏedchozõÂho sneÏmu.
(4) PrÏedstavenstvo sneÏm svolaÂ teÂzÏ tehdy, pokud
o to põÂsemneÏ pozÏaÂdaÂ v pruÊbeÏhu dvou kalendaÂrÏnõÂch
meÏsõÂcuÊ alesponÏ trÏetina vsÏech advokaÂtuÊ nebo pokud
o to pozÏaÂdaÂ kontrolnõÂ rada. PrÏedstavenstvo je v teÏchto
prÏõÂpadech povinno svolat sneÏm nejpozdeÏji do dvou
meÏsõÂcuÊ; pokud tak prÏedstavenstvo neucÏinõÂ, je opraÂvneÏna svolat sneÏm kontrolnõÂ rada. SneÏm musõÂ byÂt svolaÂn
tak, aby se sesÏel nejdrÏõÂve do jednoho a nejpozdeÏji do trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ ode dne svolaÂnõÂ.
(5) SneÏm je schopnyÂ se usnaÂsÏet bez ohledu na pocÏet prÏõÂtomnyÂch advokaÂtuÊ; usnesenõÂ sneÏmu, vcÏetneÏ
volby cÏlenuÊ a naÂhradnõÂkuÊ orgaÂnuÊ Komory [§ 43
põÂsm. a)], je prÏijato, hlasovala-li pro neÏj nadpolovicÏnõÂ
veÏtsÏina prÏõÂtomnyÂch advokaÂtuÊ.ª.
40. V § 42 se doplnÏuje odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
¹(6) SneÏm se svolaÂvaÂ pozvaÂnkou uverÏejneÏnou ve
VeÏstnõÂku; sneÏm je svolaÂn dnem, kteryÂ je uveden v zaÂhlavõÂ prÏõÂslusÏneÂ cÏaÂstky VeÏstnõÂku jako den jejõÂho rozeslaÂnõÂ.ª.
41. V § 43 põÂsmena b) azÏ e) zneÏjõÂ:
¹b) schvalovat stavovskyÂm prÏedpisem organizacÏnõÂ rÏaÂd
Komory,
c) zrÏizovat stavovskyÂm prÏedpisem sociaÂlnõÂ fond Komory, poprÏõÂpadeÏ i jineÂ fondy a stanovit pravidla
jejich tvorby a cÏerpaÂnõÂ,
d) schvalovat stavovskyÂm prÏedpisem vyÂsÏi plateb advokaÂtuÊ podle § 30 odst. 1, poprÏõÂpadeÏ stanovit zaÂsady pro urcÏenõÂ jejich vyÂsÏe prÏedstavenstvem,
e) schvalovat stavovskyÂm prÏedpisem vyÂsÏi naÂhrad za
ztraÂtu cÏasu straÂveneÂho vyÂkonem funkcõÂ v orgaÂnech
Komory, poprÏõÂpadeÏ stanovit zaÂsady pro urcÏenõÂ jejich vyÂsÏe prÏedstavenstvem,ª.
42. V § 43 põÂsm. g) se slova ¹podle § 44 odst. 3
põÂsm. a) azÏ c)ª nahrazujõÂ slovy ¹podle § 44 odst. 3ª.
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43. V § 43 se za põÂsmeno g) vklaÂdaÂ noveÂ põÂsmeno h), ktereÂ znõÂ:
¹h) schvalovat volebnõÂ rÏaÂd (§ 49 odst. 2) a svuÊj jednacõÂ
rÏaÂd,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena h) a i) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena i)
a j).
44. V § 44 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) PrÏedstavenstvu prÏõÂslusÏõÂ rozhodovat
a) o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ podle § 8 a 10
a ze seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ podle § 37
odst. 3,
b) o pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie podle § 9 a 10
a o pozastavenõÂ vyÂkonu praÂvnõÂ praxe advokaÂtnõÂho
koncipienta podle § 37 odst. 5, nejde-li o pozastavenõÂ vyÂkonu praÂvnõÂ praxe advokaÂtnõÂho koncipienta na zaÂkladeÏ jeho zÏaÂdosti.ª.
45. V § 44 odst. 4 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) vydaÂvat VeÏstnõÂk,ª.
46. § 45 znõÂ:
¹§ 45
PrÏedseda Komory
(1) PrÏedseda Komory jednaÂ jmeÂnem Komory ve
vsÏech veÏcech.
a)
b)
c)
d)

(2) PrÏedsedovi Komory prÏõÂslusÏõÂ rozhodovat o
urcÏenõÂ advokaÂta podle § 18 odst. 2,
ustanovenõÂ zaÂstupce advokaÂta podle § 27 odst. 1,
urcÏenõÂ naÂstupce advokaÂta podle § 27 odst. 4,
pozastavenõÂ vyÂkonu praÂvnõÂ praxe advokaÂtnõÂho
koncipienta na zaÂkladeÏ jeho zÏaÂdosti.

(3) PrÏedseda Komory provaÂdõÂ zaÂznamy v seznamu
advokaÂtuÊ, v seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ a v seznamu sdruzÏenõÂ a verÏejnyÂch obchodnõÂch spolecÏnostõÂ
vykonaÂvajõÂcõÂch advokacii.
(4) PrÏedseda Komory je opraÂvneÏn cÏinit dalsÏõÂ opatrÏenõÂ nebo rozhodnutõÂ, kteraÂ jsou sveÏrÏena do jeho puÊsobnosti tõÂmto zaÂkonem nebo stavovskyÂm prÏedpisem.
V dobeÏ mezi zasedaÂnõÂmi prÏedstavenstva je prÏedseda
Komory opraÂvneÏn cÏinit i jinaÂ opatrÏenõÂ nebo rozhodnutõÂ nezbytnaÂ k zajisÏteÏnõÂ rÏaÂdneÂ cÏinnosti orgaÂnuÊ Komory, pokud nejsou tõÂmto zaÂkonem nebo stavovskyÂm
prÏedpisem vyhrazena jineÂmu orgaÂnu Komory.ª.
47. V § 46 odst. 5 se slova ¹podle § 35 odst. 3ª
nahrazujõÂ slovy ¹podle § 44 odst. 3ª.
48. V § 51 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) Ministr spravedlnosti je opraÂvneÏn podat naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ nebo o pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie.ª.
49. § 53 znõÂ:
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¹§ 53
(1) StavovskeÂ prÏedpisy upravujõÂ otaÂzky sveÏrÏeneÂ
jim tõÂmto zaÂkonem; daÂle se jimi stanovõÂ
a) poplatek za advokaÂtnõÂ zkousÏku nebo uznaÂvacõÂ
zkousÏku a podrobnosti o jejich placenõÂ,
b) poplatek za vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o zaÂpisu do seznamu advokaÂtuÊ a podrobnosti o jeho placenõÂ,
c) podrobnosti o provaÂdeÏnõÂ plateb advokaÂtuÊ podle
§ 30 odst. 1,
d) pravidla vydaÂvaÂnõÂ VeÏstnõÂku,
e) podrobnosti o jednotlivyÂch zpuÊsobech vyÂkonu
advokacie,
f) podrobnosti o poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb advokaÂty, poprÏõÂpadeÏ advokaÂtnõÂmi koncipienty,
g) podrobnosti o praÂvech a povinnostech advokaÂtuÊ
a advokaÂtnõÂch koncipientuÊ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem, vyjma praÂv a povinnostõÂ v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ
a v rÏõÂzenõÂ podle § 55 a 55a,
h) podrobnosti o praÂvech a povinnostech advokaÂtuÊ
a advokaÂtnõÂch koncipientuÊ stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem, pokud souvisejõÂ s vyÂkonem
advokacie.
(2) Komora vyhlasÏuje stavovskeÂ prÏedpisy ve
VeÏstnõÂku; za den vyhlaÂsÏenõÂ se povazÏuje den uvedenyÂ
v zaÂhlavõÂ prÏõÂslusÏneÂ cÏaÂstky VeÏstnõÂku jako den jejõÂho
rozeslaÂnõÂ.
(3) StavovskyÂ prÏedpis prÏijatyÂ v souladu s tõÂmto
zaÂkonem, kteryÂ byl vyhlaÂsÏen zpuÊsobem uvedenyÂm
v odstavci 2, se staÂvaÂ zaÂvaznyÂm pro advokaÂty a advokaÂtnõÂ koncipienty trÏicaÂtyÂm dnem po vyhlaÂsÏenõÂ, nestanovõÂ-li stavovskyÂ prÏedpis datum pozdeÏjsÏõÂ.
(4) StavovskyÂ prÏedpis uvedenyÂ v odstavci 1
põÂsm. a) je zaÂvaznyÂ teÂzÏ pro zÏadatele o umozÏneÏnõÂ vykonaÂnõÂ advokaÂtnõÂ zkousÏky nebo uznaÂvacõÂ zkousÏky.
(5) UstanovenõÂ § 50 odst. 2 nenõÂ odstavci 3 a 4
dotcÏeno.ª.
50. V § 54 odst. 1 a § 54 odst. 2 se slovo ¹slozÏitª
nahrazuje slovem ¹vykonatª.
51. § 55 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 15) znõÂ:
Ï õÂzenõÂ
¹R
§ 55
(1) Ve veÏcech uvedenyÂch v § 44 odst. 3 a v § 45
odst. 2 postupujõÂ orgaÂny Komory prÏimeÏrÏeneÏ podle
spraÂvnõÂho rÏaÂdu,15) nestanovõÂ-li tento zaÂkon neÏco jineÂho. UstanovenõÂ § 1 a 2, § 5 azÏ 8, § 13, § 16 odst. 1
cÏaÂst veÏty za strÏednõÂkem a § 16 odst. 2, § 17 odst. 1, § 26,
§ 31 odst. 2, § 35 azÏ 38, § 41 azÏ 45, § 47 odst. 1 a 4, § 48
azÏ 50, § 52 azÏ 80 a § 82 azÏ 85 spraÂvnõÂho rÏaÂdu se prÏitom
nepouzÏijõÂ.
(2) UÂcÏastnõÂk muÊzÏe byÂt v rÏõÂzenõÂ podle odstavce 1
zastoupen advokaÂtem. Komora ustanovõÂ uÂcÏastnõÂku rÏõÂ-
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zenõÂ opatrovnõÂka z rÏad advokaÂtuÊ, jestlizÏe to vyzÏaduje
ochrana jeho zaÂjmuÊ, zejmeÂna byl-li stizÏen dusÏevnõÂ poruchou nebo chorobou, kteraÂ mu braÂnõÂ naÂlezÏiteÏ se haÂjit, a nemaÂ zaÂkonneÂho zaÂstupce.

muÊzÏe Komora, dokud soud nerozhodne, sveÂ rozhodnutõÂ zmeÏnit nebo zrusÏit.

(3) V rÏõÂzenõÂ podle odstavce 1 lze vyslyÂchat sveÏdky,
znalce nebo uÂcÏastnõÂky, jakozÏ i provaÂdeÏt jineÂ duÊkazy za
podmõÂnek uvedenyÂch v § 33 odst. 6.

(1) Ten,
a) kdo nebyl ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem
zapsaÂn do seznamu advokaÂtuÊ nebo do seznamu
advokaÂtnõÂch koncipientuÊ,
b) komu nebylo vydaÂno osveÏdcÏenõÂ o zaÂpisu do seznamu advokaÂtuÊ,
c) komu ve lhuÊteÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebylo
umozÏneÏno vykonat advokaÂtnõÂ nebo uznaÂvacõÂ
zkousÏku,
d) komu nebylo ve lhuÊteÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem
umozÏneÏno slozÏenõÂ slibu,
e) o neÏmzÏ byl v rozporu s tõÂmto zaÂkonem proveden
v seznamu advokaÂtuÊ nebo v seznamu advokaÂtnõÂch
koncipientuÊ zaÂznam uvedenyÂ v § 55c odst. 1
põÂsm. c) azÏ f),
f) o neÏmzÏ nebyl ve lhuÊteÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem
proveden v seznamu advokaÂtuÊ nebo v seznamu
advokaÂtnõÂch koncipientuÊ zaÂznam uvedenyÂ v § 55c
odst. 1 põÂsm. g) nebo h),
muÊzÏe se obraÂtit na soud, aby o jeho praÂvu rozhodl.

(4) V rÏõÂzenõÂ o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ
z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 8 odst. 1 põÂsm. a) azÏ c), v rÏõÂzenõÂ o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ,
v rÏõÂzenõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie z duÊvoduÊ
uvedenyÂch v § 9 odst. 2 põÂsm. a), jakozÏ i v rÏõÂzenõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu praÂvnõÂ praxe advokaÂtnõÂho koncipienta z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 9 odst. 2 põÂsm. a) se
vzÏdy narÏõÂdõÂ uÂstnõÂ jednaÂnõÂ.
(5) PõÂsemneÂ vyhotovenõÂ rozhodnutõÂ Komory, kteryÂm se rÏõÂzenõÂ podle odstavce 1 koncÏõÂ, musõÂ obsahovat
vyÂrok, oduÊvodneÏnõÂ a poucÏenõÂ o opravneÂm prostrÏedku,
pokud jej zaÂkon prÏipousÏtõÂ, jinak poucÏenõÂ o tom, zÏe
opravnyÂ prostrÏedek nenõÂ prÏõÂpustnyÂ; oduÊvodneÏnõÂ a poucÏenõÂ nenõÂ trÏeba, bylo-li rozhodnutõÂm vyhoveÏno vsÏem
uÂcÏastnõÂkuÊm v plneÂm rozsahu.
(6) DorucÏeneÂ rozhodnutõÂ Komory, proti ktereÂmu
nelze podat opravnyÂ prostrÏedek, je v praÂvnõÂ moci.
(7) RozhodnutõÂ Komory je vykonatelneÂ, jakmile
nabylo praÂvnõÂ moci. Komora muÊzÏe v rozhodnutõÂ vyslovit jeho prÏedbeÏzÏnou vykonatelnost, pokud by hrozilo nebezpecÏõÂ teÏzÏko nahraditelneÂ nebo znacÏneÂ uÂjmy;
v takoveÂm prÏõÂpadeÏ je rozhodnutõÂ vykonatelneÂ dnem
dorucÏenõÂ jeho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ.
(8) NestanovõÂ-li tento zaÂkon neÏco jineÂho (§ 55a
odst. 1), nejsou proti rozhodnutõÂ Komory opravneÂ
prostrÏedky prÏõÂpustneÂ.
(9) NesplnõÂ-li uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ podle odstavce 1 ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ dobrovolneÏ povinnost ulozÏenou mu
rozhodnutõÂm, ktereÂ je vykonatelneÂ, provede vyÂkon
rozhodnutõÂ na naÂvrh Komory soud podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.14)
15

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).ª.

52. Za § 55 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 55a azÏ 55e, ktereÂ
vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 16), 16a) a 16b) zneÏjõÂ:
¹§ 55a
(1) Proti rozhodnutõÂ Komory o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ podle § 8 odst. 1 põÂsm. a) a d), o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ podle
§ 37 odst. 3, nebo o pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie
podle § 9 odst. 1 lze podat podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ16) opravnyÂ prostrÏedek k soudu. Dokud soud
nerozhodne, muÊzÏe Komora vydat noveÂ rozhodnutõÂ,
pokud jõÂm opravneÂmu prostrÏedku zcela vyhovõÂ.
(2) Byla-li podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ16a)
proti rozhodnutõÂ Komory podaÂna zÏaloba k soudu,

§ 55b

(2) Spory o plneÏnõÂ zaÂvazkuÊ vzniklyÂch na zaÂkladeÏ
povinnostõÂ advokaÂta uvedenyÂch v § 30 odst. 1 projednaÂvaÂ a rozhoduje soud.
§ 55c
(1) ZaÂznamem v seznamu advokaÂtuÊ nebo v seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ se rozumõÂ vyznacÏenõÂ
naÂsledujõÂcõÂch skutecÏnostõÂ:
a) zaÂpis do seznamu advokaÂtuÊ,
b) zaÂpis do seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ,
c) vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ,
d) vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ,
e) pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie,
f) pozastavenõÂ vyÂkonu praÂvnõÂ praxe advokaÂtnõÂho
koncipienta,
g) zaÂnik pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie,
h) zaÂnik pozastavenõÂ vyÂkonu praÂvnõÂ praxe advokaÂtnõÂho koncipienta,
i) dalsÏõÂ skutecÏnosti stanoveneÂ stavovskyÂm prÏedpisem.
(2) Komora uverÏejnÏuje zaÂznamy podle odstavce 1
põÂsm. a) azÏ h) ve VeÏstnõÂku.
§ 55d
(1) Seznam advokaÂtuÊ a seznam advokaÂtnõÂch koncipientuÊ jsou verÏejnyÂmi seznamy; kazÏdyÂ do nich muÊzÏe
v sõÂdle Komory nahleÂdnout a porÏizovat si z nich vyÂpisy.

CÏaÂstka 73

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 210 / 1999

(2) OsveÏdcÏenõÂ o zaÂpisu do seznamu advokaÂtuÊ (§ 5
odst. 4), osveÏdcÏenõÂ podle § 27 odst. 2, jakozÏ i vyÂpisy ze
seznamu advokaÂtuÊ a vyÂpisy ze seznamu advokaÂtnõÂch
koncipientuÊ vydaneÂ Komorou jsou verÏejnyÂmi listinami.
§ 55e
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Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu cÏ. 91/1994 Sb., zaÂkona
Â stavcÏ. 152/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 19/1997 Sb., naÂlezu U
nõÂho soudu cÏ. 103/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 253/1997 Sb.,
zaÂkona cÏ. 92/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 112/1998 Sb., zaÂkona
cÏ. 148/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 167/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 96/
/1999 Sb. a zaÂkona cÏ. 191/1999 Sb., se meÏnõÂ takto:
V § 168 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:

(1) PõÂsemnosti urcÏeneÂ advokaÂtovi dorucÏuje Komora do jeho sõÂdla; ustanovenõÂ § 14 odst. 3 a § 15
odst. 5 tõÂm nejsou dotcÏena. PõÂsemnosti urcÏeneÂ advokaÂtnõÂmu koncipientovi dorucÏuje Komora do sõÂdla advokaÂta, k neÏmuzÏ je advokaÂtnõÂ koncipient v pracovnõÂm
pomeÏru; je-li advokaÂtnõÂ koncipient v pracovnõÂm pomeÏru ke spolecÏnosti (§ 15), dorucÏuje Komora põÂsemnosti advokaÂtnõÂmu koncipientovi do sõÂdla teÂto spolecÏnosti nebo do sõÂdla ktereÂhokoliv advokaÂta, kteryÂ je
jejõÂm spolecÏnõÂkem.

¹(3) OznamovacõÂ povinnosti nemaÂ advokaÂt nebo
advokaÂtnõÂ koncipient, kteryÂ se dozvõÂ o spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu v souvislosti s vyÂkonem advokacie nebo
praÂvnõÂ praxe.ª.

(2) VyÂzva k zaplacenõÂ podle § 8 odst. 1 põÂsm. d),
kaÂrnaÂ zÏaloba, rozhodnutõÂ vydanaÂ v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ,
o nichzÏ to stanovõÂ kaÂrnyÂ rÏaÂd, rozhodnutõÂ vydanaÂ v rÏõÂzenõÂ podle § 55, jimizÏ se toto rÏõÂzenõÂ koncÏõÂ, jakozÏ i rozhodnutõÂ, kteryÂm Komora zmeÏnila nebo zrusÏila sveÂ rozhodnutõÂ poteÂ, co byla proti neÏmu podaÂna zÏaloba nebo
opravnyÂ prostrÏedek k soudu (§ 55a), se dorucÏujõÂ advokaÂtovi nebo advokaÂtnõÂmu koncipientovi do mõÂsta uvedeneÂho v odstavci 1 do vlastnõÂch rukou.

1. ZÏaÂdosti o zaÂpis do seznamu advokaÂtuÊ nebo do
seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ a zÏaÂdosti o vykonaÂnõÂ
advokaÂtnõÂ nebo uznaÂvacõÂ zkousÏky podaneÂ prÏede dnem
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se projednajõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.

(3) Pro dorucÏovaÂnõÂ põÂsemnostõÂ podle odstavce 2
se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ o dorucÏovaÂnõÂ rozhodnutõÂ vydanyÂch ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ,16b) a to bez ohledu na to, zda se adresaÂt
v mõÂsteÏ dorucÏenõÂ zdrzÏuje.

3. OstatnõÂ rÏõÂzenõÂ zahaÂjenaÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto
zaÂkona se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.

(4) MaÂ-li advokaÂt nebo advokaÂtnõÂ koncipient
v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ nebo v rÏõÂzenõÂ podle § 55 zaÂstupce nebo
opatrovnõÂka, dorucÏujõÂ se põÂsemnosti uvedeneÂ v odstavci 2 pouze tomuto zaÂstupci nebo opatrovnõÂkovi.

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Â
Ï
PRECHODNA USTANOVENIÂ
CÏl. III

2. KaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto
zaÂkona se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ; kaÂrneÂ
opatrÏenõÂ podle tohoto zaÂkona lze ulozÏit tehdy, pokud
je to pro kaÂrneÏ obvineÏneÂho prÏõÂzniveÏjsÏõÂ.

4. Na toho, komu bylo v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂm prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ,
se hledõÂ, jako by se nedopustil kaÂrneÂho provineÏnõÂ, poprÏõÂpadeÏ jako by mu toto kaÂrneÂ opatrÏenõÂ nebylo ulozÏeno, a to dnem, kdy uplynula doba trvaÂnõÂ vysÏkrtnutõÂ
tõÂmto kaÂrnyÂm opatrÏenõÂm stanovenaÂ.

CÏl. II

5. Na advokaÂta nebo advokaÂtnõÂho koncipienta,
ktereÂmu bylo v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂm prÏede dnem
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ
põÂsemneÂ napomenutõÂ nebo põÂsemneÂ napomenutõÂ oznaÂmeneÂ ostatnõÂm advokaÂtuÊm, se hledõÂ, jako by se nedopustil kaÂrneÂho provineÏnõÂ, poprÏõÂpadeÏ jako by mu toto
kaÂrneÂ opatrÏenõÂ nebylo ulozÏeno, a to dnem, kdy rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ tohoto kaÂrneÂho opatrÏenõÂ bylo vykonaÂno.

ZaÂkon cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 120/1962 Sb., zaÂkona cÏ. 53/1963 Sb., zaÂkona
cÏ. 56/1965 Sb., zaÂkona cÏ. 81/1966 Sb., zaÂkona cÏ. 148/
/1969 Sb., zaÂkona cÏ. 45/1973 Sb., zaÂkona cÏ. 43/1980 Sb.,
zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 10/1989 Sb., zaÂkona cÏ. 159/1989 Sb., zaÂkona
cÏ. 47/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 84/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 175/
/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 457/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 545/1990
Sb., zaÂkona cÏ. 490/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 557/1991 Sb.,
naÂlezu UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ
Republiky ze dne 4. zaÂrÏõÂ 1992, publikovaneÂho v cÏaÂstce
93/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 290/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 38/1994

6. VyÂkon rozhodnutõÂ, kteryÂm bylo v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂm prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ ve formeÏ pokuty, se
provede podle tohoto zaÂkona; obdobneÏ se provede vyÂkon rozhodnutõÂ, kteryÂm byla v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂm prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona ulozÏena povinnost k naÂhradeÏ naÂkladuÊ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ. Na
advokaÂta nebo advokaÂtnõÂho koncipienta, ktereÂmu bylo
v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂm prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ ve formeÏ
pokuty, se hledõÂ, jako by se nedopustil kaÂrneÂho provineÏnõÂ, poprÏõÂpadeÏ jako by mu toto kaÂrneÂ opatrÏenõÂ ne-

16

) § 250l azÏ 250s obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
) § 247 azÏ 250k obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
16b
) § 24 a 25 spraÂvnõÂho rÏaÂdu.ª.
16a

Â ST D RU HA
Â
CÏ A
Â KONA
ZMEÏNA TRESTNIÂHO ZA
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bylo ulozÏeno, uplynula-li ode dne, kdy rozhodnutõÂ
o ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ bylo vykonaÂno, doba jednoho roku.
7. Doba, po kterou je advokaÂt v prodlenõÂ se zaplacenõÂm prÏõÂspeÏvku na cÏinnost Komory, se pro uÂcÏely
rozhodovaÂnõÂ o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ pocÏõÂtaÂ
od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
8. Doba, po kterou advokaÂtovi braÂnõÂ jinaÂ prÏekaÂzÏka ve vykonaÂvaÂnõÂ advokacie, se pro uÂcÏely rozhodovaÂnõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie pocÏõÂtaÂ od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
9. Doba pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie proto, zÏe
advokaÂtovi vznikl pracovnõÂ nebo jinyÂ obdobnyÂ pomeÏr
nebo zÏe zacÏal vykonaÂvat jinou cÏinnost neslucÏitelnou
s vyÂkonem advokacie, ktereÂ trvajõÂ ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se pro uÂcÏely vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ pocÏõÂtaÂ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
10. Ten, komu byl podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ
pozastaven vyÂkon advokacie na zaÂkladeÏ jeho zÏaÂdosti,
je vysÏkrtnut ze seznamu advokaÂtuÊ ke dni, kdy uplyne
doba cÏtyrÏ let ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,
trvaÂ-li k tomuto dni pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie
z tohoto duÊvodu.
11. PrÏechod praÂv a povinnostõÂ souvisejõÂcõÂch s poskytovaÂnõÂm praÂvnõÂch sluzÏeb na zaÂstupce advokaÂta
ustanoveneÂho prÏede dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se
rÏõÂdõÂ dosavadnõÂmi prÏedpisy.
12. StavovskeÂ prÏedpisy prÏijateÂ Komorou prÏede
dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se povazÏujõÂ za stavov-

skeÂ prÏedpisy podle tohoto zaÂkona, pokud upravujõÂ
veÏci, ktereÂ tento zaÂkon stavovskyÂm prÏedpisuÊm sveÏrÏuje;
povinnost Komory prÏedlozÏit stavovskyÂ prÏedpis Ministerstvu spravedlnosti a opraÂvneÏnõÂ ministra spravedlnosti podat naÂvrh na jeho prÏezkoumaÂnõÂ soudem nejsou
tõÂm dotcÏena.
13. Za vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ zõÂskaneÂ v raÂmci
magisterskeÂho studijnõÂho programu v oblasti praÂva studiem na vysokeÂ sÏkole se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice se
pro uÂcÏely zaÂpisu do seznamu advokaÂtuÊ nebo zaÂpisu do
seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ povazÏuje teÂzÏ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ zõÂskaneÂ prÏed 1. lednem 1999 na
praÂvnickeÂ fakulteÏ vysokeÂ sÏkoly se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice.
Â ST CÏ TV RTA
Â
CÏ A
Ï OVACIÂ USTANOVENIÂ
ZMOCN
CÏl. IV
PrÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny se zmocnÏuje, aby
ve SbõÂrce zaÂkonuÊ vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 85/
/1996 Sb., o advokacii, jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn provedenyÂm tõÂmto zaÂkonem.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
CÏl. V
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti patnaÂctyÂm dnem
naÂsledujõÂcõÂm po dni vyhlaÂsÏenõÂ.

Klaus v. r.
Zeman v. r.

211
USN ESEN IÂ
PoslaneckeÂ sneÏmovny
ze dne 14. zaÂrÏõÂ 1999
PoslaneckaÂ sneÏmovna setrvaÂvaÂ na zaÂkonu, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 85/1996 Sb., o advokacii, a zaÂkon cÏ. 140/
/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, prÏijateÂm Parlamentem dne 29. cÏervence 1999 a vraÂceneÂm
prezidentem republiky dne 16. srpna 1999.
Klaus v. r.
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212
Â DY
Ï IÂ Z EN IÂ VL A
NA R
ze dne 15. zaÂrÏõÂ 1999,
kteryÂm se stanovõÂ ochranneÂ opatrÏenõÂ na dovoz cukru
VlaÂda narÏizuje podle § 3 odst. 2 zaÂkona cÏ. 252/
(2) ZbozÏõÂm pochaÂzejõÂcõÂm ze SlovenskeÂ republiky
/1997 Sb., o zemeÏdeÏlstvõÂ:
se rozumõÂ zbozÏõÂ, ktereÂ splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ
zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.3)
§1
§5
Ze zbozÏõÂ uvedeneÂho v cÏõÂsle 1701 celnõÂho sazebnõÂku1) ± trÏtinovyÂ nebo rÏepnyÂ cukr a chemicky cÏistaÂ
(1) UstanovenõÂ § 1 a 2 se nevztahuje na zbozÏõÂ
sacharoÂza, v pevneÂm stavu, se uplatnÏuje sazba dovoz- pochaÂzejõÂcõÂ z rozvojoveÂ zemeÏ, kteraÂ je cÏlenem SveÏtoveÂ
nõÂho cla stanovenaÂ celnõÂm sazebnõÂkem1) pro celnõÂ obchodnõÂ organizace,4) (daÂle jen ¹rozvojoveÂ zemeÏª),
kvoÂty stanoveneÂ v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto narÏõÂzenõÂ.
pokud jejõÂ podõÂl na dovozech zbozÏõÂ vymezeneÂho v § 1
neprÏesaÂhne 3 % celkoveÂho dovozu tohoto zbozÏõÂ.
§2
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije, jestlizÏe
(1) Po vycÏerpaÂnõÂ celnõÂ kvoÂty podle § 1 se pro celkovyÂ dovoz zbozÏõÂ vymezeneÂho v § 1 pochaÂzejõÂcõÂho
zbozÏõÂ vymezeneÂ v § 1 uplatnõÂ sazba dovoznõÂho cla z rozvojovyÂch zemõÂ je veÏtsÏõÂ nezÏ 9 %.
stanovenaÂ celnõÂm sazebnõÂkem1) zvyÂsÏenaÂ o 80.
(3) Seznam rozvojovyÂch zemõÂ je uveden v prÏõÂloze
(2) Pokud clo vymeÏrÏeneÂ podle odstavce 1 cÏinõÂ cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ.
meÂneÏ nezÏ 14 KcÏ/kg, vymeÏrÏõÂ se sazba cla 14 KcÏ/kg.
(3) ZbozÏõÂm pochaÂzejõÂcõÂm z rozvojoveÂ zemeÏ se rozumõÂ zbozÏõÂ, ktereÂ splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏt§3
5
(1) Po dobu platnosti tohoto narÏõÂzenõÂ se pro nõÂmi prÏedpisy. )
zbozÏõÂ pochaÂzejõÂcõÂ z PolskeÂ republiky vymezeneÂ v § 1
§6
a za podmõÂnek zde vymezenyÂch nepouzÏijõÂ celnõÂ sazby
2
ZrusÏuje se narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 49/1999 Sb., kteryÂm se
stanoveneÂ mezinaÂrodnõÂ smlouvou. )
(2) ZbozÏõÂm pochaÂzejõÂcõÂm z PolskeÂ republiky se stanovõÂ prozatõÂmnõÂ ochranneÂ opatrÏenõÂ na dovoz cukru.
rozumõÂ zbozÏõÂ, ktereÂ splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ
§7
mezinaÂrodnõÂ smlouvou.2)
(1) Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.
§4
(2) Toto narÏõÂzenõÂ pozbyÂvaÂ platnosti dnem 11. brÏez(1) UstanovenõÂ § 1 a 2 se nevztahuje na zbozÏõÂ
na 2003.
pochaÂzejõÂcõÂ ze SlovenskeÂ republiky.
PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Zeman v. r.
MõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr financõÂ:
doc. Ing. MertlõÂk, CSc. v. r.
Ministr zemeÏdeÏlstvõÂ:
Ing. Fencl v. r.

1

) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 303/1998 Sb., kteryÂm se vydaÂvaÂ celnõÂ sazebnõÂk a kteryÂm se stanovõÂ sazby dovoznõÂho cla pro zbozÏõÂ
pochaÂzejõÂcõÂ z rozvojovyÂch a nejmeÂneÏ rozvinutyÂch zemõÂ a podmõÂnky pro jejich uplatneÏnõÂ (celnõÂ sazebnõÂk).
2
) SdeÏlenõÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 54/1995 Sb., o sjednaÂnõÂ StrÏedoevropskeÂ dohody o oblasti volneÂho obchodu mezi
CÏeskou republikou, Mad'arskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, v platneÂm zneÏnõÂ.
3
) § 59 azÏ 63 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon.
SdeÏlenõÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 28/1997 Sb., o sjednaÂnõÂ Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ
republiky, kterou se meÏnõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky
o pravidlech o puÊvodu zbozÏõÂ a metodaÂch administrativnõÂ spolupraÂce ze dne 22. uÂnora 1993, v platneÂm zneÏnõÂ.
4
) SdeÏlenõÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 191/1995 Sb., o sjednaÂnõÂ Dohody o zrÏõÂzenõÂ SveÏtoveÂ obchodnõÂ organizace (WTO).
5
) § 59 azÏ 63 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb.
§ 3, 4, 5 a 6 a prÏõÂloha cÏ. 4 vyhlaÂsÏky cÏ. 69/1989 Sb., o osvobozenõÂ obchodnõÂho zbozÏõÂ dovaÂzÏeneÂho a pochaÂzejõÂcõÂho z rozvojovyÂch zemõÂ od dovoznõÂho cla.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 212/1999 Sb.

CelnõÂ kvoÂty (podle § 1)

obdobõÂ

ZbozÏõÂ pochaÂzejõÂcõÂ ze zemeÏ:
EvropskaÂ unie6)

PolskaÂ republika7)

OstatnõÂ zemeÏ

ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti
do 31. prosince 1999

3 000 tun

1 250 tun

250 tun

od 1. ledna do 31. brÏezna 2000

3 300 tun

1 375 tun

275 tun

od 1. dubna do 30. cÏervna 2000

3 300 tun

1 375 tun

275 tun

od 1. cÏervence do 30. zaÂrÏõÂ 2000

3 300 tun

1 375 tun

275 tun

od 1. rÏõÂjna do 31. prosince 2000

3 300 tun

1 375 tun

275 tun

od 1. ledna do 31. brÏezna 2001

3 600 tun

1 500 tun

300 tun

od 1. dubna do 30. cÏervna 2001

3 600 tun

1 500 tun

300 tun

od 1. cÏervence do 30. zaÂrÏõÂ 2001

3 600 tun

1 500 tun

300 tun

od 1. rÏõÂjna do 31. prosince 2001

3 600 tun

1 500 tun

300 tun

od 1. ledna do 31. brÏezna 2002

3 900 tun

1 625 tun

325 tun

od 1. dubna do 30. cÏervna 2002

3 900 tun

1 625 tun

325 tun

od 1. cÏervence do 30. zaÂrÏõÂ 2002

3 900 tun

1 625 tun

325 tun

od 1. rÏõÂjna do 31. prosince 2002

3 900 tun

1 625 tun

325 tun

od 1. ledna do 11. brÏezna 2003

4 200 tun

1 750 tun

350 tun

6

) § 59 azÏ 63 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb.
SdeÏlenõÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 7/1995 Sb., o sjednaÂnõÂ EvropskeÂ dohody zaklaÂdajõÂcõÂ prÏidruzÏenõÂ mezi CÏeskou
republikou na jedneÂ straneÏ a EvropskyÂmi spolecÏenstvõÂmi a jejich cÏlenskyÂmi staÂty na straneÏ druheÂ, Protokol cÏ. 4, v platneÂm
zneÏnõÂ.
7
) § 59 azÏ 63 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb.
SdeÏlenõÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 54/1995 Sb., o sjednaÂnõÂ StrÏedoevropskeÂ dohody o oblasti volneÂho obchodu mezi
CÏeskou republikou, Mad'arskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, Protokol cÏ. 7, v platneÂm zneÏnõÂ.
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 212/1999 Sb.

Seznam rozvojovyÂch zemõÂ
AE
AG
AO
AR
BB
BD
BF
BH
BI
BJ
BN
BO
BR
BW
BZ
CD
CF
CG
CI
CL
CM
CO
CR
CU
CY
DJ
DM
DO
EC
EG
FJ
GA
GD
GH
GM
GN
GT
GW
GY
HN
HT
ID
IN
JM
KE
KG
KN
KR
KW

SpojeneÂ arabskeÂ emiraÂty
Antigua a Barbuda
Angola
Argentina
Barbados
BangladeÂsÏ
Burkina Faso
Bahrajn
Burundi
Benin
Brunej Darussalam
BolõÂvie
BrazõÂlie
Botswana
Belize
DemokratickaÂ republika Kongo
StrÏedoafrickaÂ republika
Kongo
PobrÏezÏõÂ slonoviny
Chile
Kamerun
Kolumbie
Kostarika
Kuba
Kypr
DzÏibutsko
Dominika
DominikaÂnskaÂ republika
EkvaÂdor
Egypt
FidzÏi
Gabon
Grenada
Ghana
Gambie
Guinea
Guatemala
Guinea-Bissau
Guayana
Honduras
Haiti
IndoneÂsie
Indie
Jamajka
KenÏa
KirgizstaÂn
SvatyÂ KrysÏtof
KorejskaÂ republika
Kuvajt

LC
LK
LS
MA
MG
ML
MM
MN
MR
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
PA
PE
PG
PH
PK
PY
QA
RW
SB
SG
SL
SN
SR
SV
SZ
TD
TG
TH
TN
TT
TZ
UG
UY
VC
VE
ZA
ZM
ZW

SvataÂ Lucie
SrõÂ Lanka
Lesotho
Maroko
Madagaskar
Mali
Myanmar
Mongolsko
MauretaÂnie
Malta
Mauritius
Maledivy
Malawi
Mexiko
Malajsie
Mosambik
Namibie
Niger
NigeÂrie
Nikaragua
Panama
Peru
Papua-NovaÂ Guinea
FilipõÂny
PaÂkistaÂn
Paraguay
Katar
Rwanda
SÏalamounovy ostrovy
Singapur
Sierra Leone
Senegal
Surinam
Salvador
Svazijsko
CÏad
Togo
Thajsko
Tunisko
Trinidad a Tobago
Tanzanie
Uganda
Uruguay
Sv. Vincenc a Grenadiny
Venezuela
JizÏnõÂ Afrika
Zambie
Zimbabwe
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Â NU
Ï E N IÂ UÂ S T R
Ï E D N IÂ C H O R G A
Ê
O PAT R

Ï E N IÂ
OPATR
Ministerstva financõÂ
ze dne 16. zaÂrÏõÂ 1999,
kteryÂm se oznamujõÂ zmeÏny obsahu a naÂlezÏitosti celnõÂho prohlaÂsÏenõÂ
Ministerstvo financõÂ stanovõÂ podle § 105 odst. 5
zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 113/1997 Sb., (daÂle jen ¹celnõÂ zaÂkonª):

vlaÂdy cÏ. 212/1999 Sb. ze dne 15. zaÂrÏõÂ 1999 uvede do
cÏtvrteÂ cÏaÂsti zleva tohoto odstavce koÂd ¹4901ª.

CÏ laÂ n e k 1

CÏ laÂ n e k 2

PrÏi uvaÂdeÏnõÂ uÂdajuÊ do odstavce 33 JednotneÂ celnõÂ
deklarace se prÏi dovozu zbozÏõÂ uvedeneÂm v narÏõÂzenõÂ

Toto opatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 20. zaÂrÏõÂ
1999.

Ministr:
doc. Ing. MertlõÂk, CSc. v. r.
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