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N á v r h 

ZÁKON 

ze dne ................... 

kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 

Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., 

zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 

Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona 

č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 214/2011 Sb., zákona č. 193/2012, zákona 

č. 202/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona 

č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb. se 

mění takto: 

1. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní: 

„§ 3a 

(1) Informace tvořící obsah komunikace advokáta, advokátního koncipienta nebo jiného 

zaměstnance advokáta a dalších osob uvedených v § 21 odst. 9 písm. a) v souvislosti 

s poskytováním právních služeb a informace, které byly vytvořeny nebo získány v souvislosti 

s poskytováním právních služeb, jsou důvěrné. 

(2) Každý, kdo získá důvěrné informace dle odst. 1, je povinen zajistit, aby nebyly 

zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu nebo bez souhlasu toho, 

jemuž byly právní služby poskytnuty. 

(3) Nikoho, kdo důvěrné informace dle odst. 1 vytvořil v souvislosti s poskytováním 

právních služeb nebo je v této souvislosti získal, nelze nutit, aby je poskytl bez souhlasu toho, 

jemuž byly právní služby poskytnuty.“. 

2. V § 5 odst. 2 se slova „nejvýše v délce čtyř týdnů v každém kalendářním roce“ zrušují. 

3. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „V případě pracovního poměru sjednaného na 

méně než stanovenou týdenní pracovní dobu se doba právní praxe úměrně prodlužuje.“. 

4. V § 5d odst. 4 se za slova „§ 7b odst. 1 písm. d) až g)“ vkládají slova „a § 8 odst. 1“. 

5. V § 7 odst. 1 se částka „10 000 Kč“ nahrazuje částkou „15 000 Kč“. 
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6. V § 7 odst. 1 se slova „podání přihlášky“ nahrazují slovy „konání zkoušky“. 

7. V § 7b odst. 1 písmeno g) zní: 

„g) kdo podal Komoře písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu advokátů, je vyškrtnut 

uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost Komoře doručena, nebo k pozdějšímu 

dni uvedenému v žádosti; podpis na žádosti v listinné podobě musí být úředně ověřen.“. 

8. V § 8b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. h), které zní: 

„h) který podal Komoře písemnou žádost o pozastavení výkonu advokacie, je pozastaven výkon 

advokacie uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost Komoře doručena, nebo k 

pozdějšímu dni uvedenému v žádosti; podpis na žádosti v listinné podobě musí být úředně 

ověřen.“. 

9. V § 9 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. 

10. V § 9 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo v případě pravomocného 

odsouzení do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí podle § 44 odst. 3 písm. a), nejdéle však 

do tří měsíců od právní moci odsuzujícího rozsudku,“. 

11. V § 9b odst. 1 písm. c) se slova „§ 9 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 8b odst. 1 písm. 

h)“. 

12. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „společně s jinými advokáty“ zrušují. 

13. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

14. V § 13 odstavci 1 se za slova „zapisuje do seznamu advokátů“ vkládají slova „ ; to neplatí, 

pokud byl advokátovi výkon advokacie pozastaven“. 

15. V § 13 odstavec 3 zní: 

„(3) Sídlem advokáta, který vykonává advokacii ve společnosti, je sídlo této společnosti.“. 

16. V § 15 odst. 6 se za slova „Vyškrtnutím ze seznamu advokátů“ vkládají slova „nebo změnou 

způsobu výkonu advokacie“. 

17. V § 15a odst. 3 se slova „samostatně ani společně s jinými advokáty“ nahrazují slovy 

„samostatně, ve sdružení, jako společník společnosti nebo jako společník zahraniční 

společnosti“. 

18. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „společně (§ 11 odst. 1),“ nahrazují slovy „jako společník 

sdružení, společnosti nebo zahraniční společnosti“. 

19. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Za podmínek stanovených stavovskými předpisy není advokát povinen odmítnout 

poskytnutí právních služeb v případech uvedených v odst. 1 písm. a) až c), pokud s tím písemně 

vysloví souhlas všechny dotčené osoby.“. 
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20. V § 21 odst. 1 se slova „skutečnostech, o nichž se dozvěděl“ nahrazují slovy „informacích, 

které byly vytvořeny nebo získány“. 

21. V § 22 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 10a zrušuje. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

22. V § 22 odst. 2 se slova „advokáta, který vykonává advokacii samostatně nebo společně 

s jinými advokáty (§ 11 odst. 1)“ zrušují. 

23. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní: 

„(5) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak20), ve vztazích upravených tímto zákonem se lze 

dohodou vzdát práva na náhradu újmy či toto právo omezit, a to i před porušením povinnosti, 

z něhož může škoda vzniknout. 

------------ 
20) § 2898 občanského zákoníku.“. 

24. V § 24c odst. 2 se slova „; minimální limit pojistného plnění z takto sjednaného pojištění 

však nesmí být nikdy nižší, než kolik by činil v případě hromadného pojištění advokátů“ zrušují. 

25. V § 25a odst. 3 písm. g) se za slova „jeho evidenční číslo podle zápisu v seznamu advokátů“ 

vkládají slova „a podpis“. 

26. Za § 25c se vkládá nový § 25d, který včetně poznámek pod čarou č. 20 až 22 zní: 

„§ 25d 

(1) Vyžaduje-li tento nebo jiný zákon prokázání totožnosti klienta nebo jiné osoby, 

může tak advokát učinit i bez jejich fyzické přítomnosti, a to spojením prostřednictvím 

videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci. 

(2) Při postupu podle odstavce 1 lze použít pouze takový prostředek pro elektronickou 

identifikaci, který splňuje 

a)  technické specifikace, normy a postupy pro vysokou úroveň záruky stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické specifikace, 

normy a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci21) a který je 

vydáván a používán v rámci kvalifikovaného systému podle zákona o elektronické 

identifikaci22), nebo 

b) podmínky, za kterých lze použít prostředek pro elektronickou identifikaci pro účely 

prokázání totožnosti, které vyžaduje právní předpis nebo výkon působnosti, mimo rámec 

kvalifikovaného systému podle zákona upravujícího činnost bank23 ). 

----------------- 

21) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické 

specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce na vnitřním trhu. 

22) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. 
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23) § 38ac zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 49/2020 Sb.“. 

27. V § 26 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , není-li s klientem ujednáno jinak“. 

28. V § 27 odst. 1 se za slova „který vykonává advokacii samostatně“ vkládají slova „nebo 

který je jediným společníkem společnosti“. 

29. V § 27 odst. 4 se za slova „který vykonával advokacii samostatně“ vkládají slova „nebo 

který byl jediným společníkem společnosti“. 

30. V § 35m odst. 5 se slova „§ 8b odst. 1 písm. a), b), d) až g)“ nahrazují slovy „§ 8b odst. 1 

písm. a), b), d) až h)“. 

31. V § 35m odst. 7 písmeno d) zní: 

„d) který podal Komoře písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu evropských advokátů, je 

vyškrtnut uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost Komoře doručena, nebo k 

pozdějšímu dni uvedenému v žádosti; podpis na žádosti v listinné podobě musí být úředně 

ověřen.“. 

32. V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene e) vkládají slova „z důvodů zvláštního zřetele 

hodných může Komora podmínku stanovené týdenní pracovní doby prominout, pokud sjednaný 

rozsah pracovní doby zajišťuje řádnou přípravu advokátního koncipienta na výkon advokacie“. 

33. V § 37 odst. 3 se za slova „uvedených v odstavci 1“ vkládají slova „písm. a) až d)“. 

34. V § 37 odst. 4 písmeno b) zní: 

„b) kdo podal Komoře písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů, je 

vyškrtnut uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost Komoře doručena, nebo k 

pozdějšímu dni uvedenému v žádosti; podpis na žádosti v listinné podobě musí být úředně 

ověřen,“. 

35. V § 37 odst. 4 se doplňuje písmeno e), které zní: 

„e) komu skončil pracovní poměr k advokátovi, usazenému evropskému advokátovi, ke 

společnosti nebo k zahraniční společnosti, je vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů ke 

dni skončení pracovního poměru.“. 

36. V § 37 odst. 5 věta první zní „Advokátnímu koncipientovi, který podal Komoře písemnou 

žádost o pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta, je pozastaven výkon právní 

praxe advokátního koncipienta uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost Komoře 

doručena, nebo k pozdějšímu dni uvedenému v žádosti; podpis na žádosti v listinné podobě 

musí být úředně ověřen.“. 

37. V § 42 odstavce 2 zní: 

„(2) Právo účastnit se sněmu mají všichni advokáti. Zastoupení advokáta na sněmu není 

přípustné. Advokát se účastní sněmu osobně.  Za podmínek stanovených jednacím řádem se 

advokát může účastnit také s využitím technických prostředků.“ 
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38. V § 42 odst. 5 se slovo „přítomných“ nahrazuje slovem „zúčastněných“. 

39. V § 42 odst. 5 se slova „; je-li jen jeden kandidát, je ke zvolení nutné, aby tento kandidát 

získal nadpoloviční většinu hlasů advokátů, kteří se zúčastnili volby“ zrušují. 

40. V § 42 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Sněm může přijímat usnesení i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků za podmínek stanovených jednacím řádem.“. 

41. V § 43 písm. a) se slova „přímou a tajnou volbou na dobu čtyř let“ zrušují. 

42. V § 44 odst. 2 se slova „ ; klesne-li počet členů představenstva pod počet stanovený tímto 

zákonem, je představenstvo oprávněno doplnit z řad náhradníků členy nové“ zrušují. 

43. V § 45 odst. 2 písm. e) se slova „písm. a), b), d) a e)“ nahrazují slovy „písm. a), b) a d)“. 

44. V § 45 odst. 3 se slova „ , v seznamu sdružení, společností a zahraničních společností“ 

zrušují. 

45. V § 46 odstavec 2 zní: 

„(2) Počet členů kontrolní rady stanoví organizační řád.“. 

46. V § 47 odstavec 2 zní: 

 „(2) Počet členů kárné komise stanoví organizační řád.“. 

47. V § 47a odstavec 2 zní: 

 „(2) Počet členů odvolací kárné komise stanoví organizační řád.“. 

48. Za § 47a se vkládá nový § 47b, který včetně nadpisu zní: 

„§ 47b 

Zkušební komise 

(1) Zkušební komise vykonává působnost stanovenou tímto zákonem  

a advokátním zkušebním řádem. 

(2) Členem zkušební komise může být pouze advokát nebo soudce; jiný odborník právní 

teorie a praxe může být členem zkušební komise pouze se souhlasem předsedy zkušební 

komise. 

(3) Zkušební komise volí ze svých členů a odvolává předsedu zkušební komise,  

a stanoví-li tak organizační řád, i místopředsedy zkušební komise.“. 

49. § 48 zní: 
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„§ 48 

(1) Volební období představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise 

(dále jen „volené orgány“) je čtyřleté, avšak neskoční dříve, než sněm zvolí nové členy těchto 

orgánů Komory. 

 

(2) Členství advokáta ve volených orgánech zaniká 

a) úmrtím, 

b) vyškrtnutím ze seznamu advokátů, 

c) pozastavením výkonu advokacie, 

d) odvoláním, 

e) dnem voleb do orgánů Komory. 

 

(3) Volby členů a náhradníků orgánů Komory se konají na základě rovného a přímého 

volebního práva tajným hlasováním. Právo zúčastnit se voleb mají všichni advokáti. Zastoupení 

advokáta při hlasování není přípustné. 

 

(4) Funkce ve volených orgánech jsou čestné; za jejich výkon přísluší jen náhrada 

hotových výdajů a náhrada za ztrátu času.“. 

50. § 49 zní: 

„§ 49 

(1) Organizaci Komory, způsob rozhodování jejích orgánů a postavení jejich členů 

a náhradníků stanoví organizační řád a další stavovské předpisy. 

(2) Zásady, podmínky a organizaci voleb do orgánů Komory, jakož i odvolání jejich 

členů stanoví volební řád.“. 

51. V § 52 se na konci textu odstavce 2 vkládá věta „Ministr spravedlnosti na návrh Komory 

člena zkušební komise odvolá, přestal-li splňovat podmínky stanovené pro způsobilost být 

členem zkušební komise, nebo z jiných vážných důvodů“. 

52. V § 52d odst. 3 se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. b)“. 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Do dne konání nejbližšího sněmu přísluší představenstvu vedle jeho působnosti stanovené 

zákonem č. 85/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

i působnost sněmu podle § 43 písm. b) a h) ve znění tohoto zákona. 

2. Na volební období členů a náhradníků představenstva, kontrolní rady, kárné komise 

a odvolací kárné komise zvolených podle dosavadních právních předpisů se použije 

ustanovení zákona č. 85/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Čl. III 

Účinnost 
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 Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2024. 


