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USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

č. 7/1999 Věstníku 

ze dne 8. listopadu 1999, 

 kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech 

České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů, 

ve znění usnesení sněmu České advokátní komory č. 7/2009 Věstníku a usnesení sněmu 

České advokátní komory č. 4/2021 Věstníku 

 

(se zapracováním platných úprav podle usnesení představenstva České advokátní komory ze 

dne 12. května 2008, kterým se zvyšují náklady za ztrátu času stráveného výkonem funkcí 

v orgánech České advokátní komory, uveřejněného v částce 1/2008 Věstníku) 

 

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

o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen „zákon“), takto: 

Úvodní ustanovení 

Čl. 1 

Za výkon funkcí v orgánech České advokátní komory (dále jen „Komora“) přísluší 

advokátům a členům zkušební komise pro advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti  

a uznávací zkoušky (dále jen „zkušební komise“), kteří nejsou advokáty (dále jen „oprávněná 

osoba“): 

a) náhrada za ztrátu času stráveného výkonem funkce (dále jen „náhrada za ztrátu času“) ve 

výši stanovené tímto ustanovením, 

b) náhrada hotových výdajů jimi vynaložených v souvislosti s výkonem funkce. 

Čl. 2 

Funkcemi podle čl. 1 se rozumí 

a) členství v představenstvu Komory (dále jen „představenstvo“), 

b) členství v kontrolní radě, včetně výkonu funkce kárného žalobce nebo jeho zástupce, 

c) členství v kárné komisi, včetně výkonu funkce člena kárného senátu, 

d) členství v odvolací kárné komisi, včetně výkonu funkce člena kárného senátu, 

e) členství ve zkušební komisi, včetně výkonu funkce člena zkušebního senátu, 

f) funkce regionálního představitele Komory a jeho náhradníka, 

g) členství v jiných orgánech Komory uvedených v § 41 odst. 2 zákona. 

Náhrada za ztrátu času 

Čl. 3 

(1)  Není-li v čl. 4 a 5 stanoveno jinak, činí náhrada za ztrátu času 500 Kč za jednu 

hodinu výkonu funkce. 

(2) Náhrada za ztrátu času podle odstavce 1 nepřísluší za účast na schůzích orgánů 

Komory. 
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Čl. 4 

Namísto náhrady za ztrátu času podle čl. 3 náleží členům zkušebních senátů za účast při 

advokátních zkouškách, zkouškách způsobilosti a uznávacích zkouškách jednorázová náhrada 

za ztrátu času ve výši 

a) 600 Kč za každou zkoušenou osobu, jde-li o písemnou část advokátní zkoušky, 

b) 600 Kč za každou zkoušenou osobu, jde-li o ústní část advokátní zkoušky, 

c) 500 Kč za každou zkoušenou osobu, jde-li o písemnou část zkoušky způsobilosti, 

d) 500 Kč za každou zkoušenou osobu, jde-li o ústní část zkoušky způsobilosti, 

e) 400 Kč za každou zkoušenou osobu, jde-li o uznávací zkoušku. 

Čl. 5 

(1) Mimo náhrady za ztrátu času podle čl. 3 náleží předsedovi nebo jinému členovi 

kárného senátu za vypracování písemného vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před 

kárným senátem končí, jednorázová náhrada za ztrátu času ve výši 2 000 Kč. 

(2) Mimo náhrady za ztrátu času podle čl. 3 náleží předsedovi nebo jinému členovi 

odvolacího senátu za vypracování písemného vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před 

odvolacím senátem končí, jednorázová náhrada za ztrátu času ve výši uvedené v odstavci 1. 

Náhrada hotových výdajů 

Čl. 6 

Oprávněné osobě přísluší od Komory náhrada hotových výdajů, které účelně vynaložila v 

souvislosti s výkonem funkce. 

Čl. 7 

Náhrada hotových výdajů náleží ve výši, ve které oprávněné osobě prokazatelně vznikly; 

náhrada cestovních nákladů se však určí nejvýše ve výši stanovené podle právních předpisů  

o cestovních náhradách. 

Uplatnění nároku a jeho splatnost 

Čl. 8 

(1) Oprávněná osoba uplatní nárok na náhradu za ztrátu času nebo nárok na náhradu 

hotových výdajů v kanceláři Komory. 

(2) Důvod nároku a jeho výši je třeba doložit; nárok na náhradu za ztrátu času je třeba 

doložit i potvrzením podepsaným 

a) předsedou příslušného orgánu Komory, 

b) místopředsedou příslušného orgánu Komory, jde-li o nárok uplatněný jeho předsedou, 

c) předsedou Komory, jde-li o nárok uplatněný regionálním představitelem Komory. 

Čl. 9 

Nárok je splatný do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,  

v němž byl nárok oprávněnou osobou řádně uplatněn. 
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Společné ustanovení 

Čl. 10 

(1) Představenstvo je oprávněno zvýšit usnesením vyhlášeným ve Věstníku České 

advokátní komory 

a) náhradu za ztrátu času podle čl. 3 odst. 1 až na 700 Kč za každou další hodinu přesahující 

deset hodin výkonu funkce v kalendářním měsíci, 

b) zvýšit náhrady za ztrátu času podle čl. 4 a 5 až o 20 %. 

(2) Představenstvo je oprávněno stanovit v jednotlivých případech z důvodů zvláštního 

zřetele hodných náhradu za ztrátu času podle čl. 3 jednorázovou měsíční částkou nebo 

jednorázovou částkou za výkon určitých činností, popřípadě za splnění určitého úkolu. 

Závěrečná ustanovení 

Čl. 11 

Zrušuje se usnesení sněmu č. 4/1996 Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrady za 

ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje 

poskytování náhrady hotových výdajů. 

Čl. 12 

Toto usnesení nabude účinnosti dnem 1. ledna 2000. 

 

JUDr. Karel Čermák, v. r. 

 

předseda 

České advokátní komory 
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Účinnost: 

 

Usnesení sněmu České advokátní komory č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše 

náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a 

upravuje poskytování náhrady hotových výdajů, bylo vyhlášeno v částce 4/1999 Věstníku, 

rozeslané dne 11. listopadu 1999; nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2000. 

 

Změny: 

 

1. Usnesení představenstva České advokátní komory, kterým se zvyšují náhrady za ztrátu 

času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory, bylo přijato dne 11. 

prosince 2007 a uveřejněno v oznamovací části částky 1/2008 Věstníku.  

 

2. Usnesení sněmu České advokátní komory č. 7/2009 Věstníku, kterým se mění usnesení 

sněmu č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného 

výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady 

hotových výdajů, bylo vyhlášeno v částce 4/2009 Věstníku, rozeslané dne 25. listopadu 2009; 

nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2010. 

 

3. Usnesení sněmu České advokátní komory č. 4/2021 Věstníku, kterým se mění usnesení 

sněmu č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného 

výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady 

hotových výdajů, bylo vyhlášeno v částce 4/2021 Věstníku, rozeslané dne 16. listopadu 2021; 

nabylo účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení, tj. dnem 16. prosince 2021. 

 

 

 

 

 

 


