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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

č. 3/2005 Věstníku 

ze dne 12. dubna 2005, 

o užívání loga České advokátní komory  

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 

85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), takto: 

Čl. 1 

Logo České advokátní komory 

(1) Logo České advokátní komory (dále jen „logo“) tvoří stylizované písmeno „a“ spolu 

s nápisem ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA. 

(2) Vyobrazení loga je přílohou tohoto usnesení. 

Čl. 2 

Užívání loga  

(1) Loga jsou oprávněni užívat  

a) Česká advokátní komora (dále jen „Komora“) a její orgány (§ 41 odst. 1 zákona), 

b) kancelář Komory, její vedoucí pracovníci a jednotlivé odbory a oddělení Komory, 

c) advokáti pověření  

1. jednat nebo vystupovat jménem Komory při výkonu veřejné správy na úseku 

advokacie, 

2. reprezentovat Komoru na tuzemských nebo zahraničních akcích. 

(2) Logo se užívá na úředních dopisních obálkách Komory a v záhlaví dopisního papíru 

užívaného subjekty uvedenými v odstavci 1 (dále jen „oprávněné subjekty“), a to zpravidla 

spolu s názvem a adresou oprávněného subjektu. Takto označené dopisní obálky a dopisní 

papíry jsou oprávněné subjekty oprávněny užívat pouze v rámci úředního styku při výkonu 

působnosti stanovené jim právními nebo stavovskými předpisy. Logo lze užívat i v rámci 

úřední korespondence činěné prostřednictvím elektronické pošty. 

(3) Logo se užívá na osvědčení o zápisu do seznamu advokátů nebo do seznamu 

evropských advokátů a na průkazu advokáta nebo průkazu evropského advokáta a na průkazu 

advokátního koncipienta.1) Logo může být též uvedeno na úředních vizitkách funkcionářů 

Komory a vedoucích pracovníků kanceláře Komory. 

(4) Logo lze užívat na zprávách, publikacích a jiných tiskovinách vydávaných Komorou, 

a to i v případě, jsou-li vydávány na elektronických nosičích dat nebo zveřejňovány 

prostřednictvím Internetu. 

(5) Logo může být též součástí úředních razítek Komory a jejích orgánů. 

(6) Logo je možno užívat jako součást označení budov, které jsou sídlem Komory nebo 

jako součást označení jednotlivých pracovišť kanceláře Komory. 

 
1)  Usnesení představenstva ČAK č. 10/1999 Věstníku, o prokazování oprávnění k výkonu advokacie a o průkazu 

advokáta a průkazu advokátního koncipienta, ve znění usnesení představenstva ČAK č. 12/2004 Věstníku. 

 (Pozn. redakce: Zrušeno usnesením představenstva ČAK č. 2/2010 Věstníku; nyní viz zejm. § 5d odst. 2 

zákona o advokacii v platném znění).   
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(7) Přiměřeně okolnostem je možno logo užívat na upomínkových a jiných předmětech 

vydávaných Komorou nebo při akcích organizovaných Komorou, včetně kulturních a 

sportovních akcí. 

(8) Jiné užití loga než připouští toto usnesení je možné pouze na základě rozhodnutí 

předsedy Komory nebo s jeho písemným souhlasem. 

Čl. 3 

Účinnost 

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku. 

 

 

 

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r. 

 

předseda 

České advokátní komory 
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Příloha k usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2005 Věstníku 

 

 

 

Vzor loga České advokátní komory 
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Účinnost: 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2005 Věstníku, o užívání loga České 

advokátní komory, bylo vyhlášeno v částce 2/2005 Věstníku, rozeslané dne 26. července 2005; 

nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 25. srpna 2005. 

 


