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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY  

 

č. 9/1999 Věstníku 

 

ze dne 8. listopadu 1999, 

 

kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování 

právních služeb, 

 

ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2006 Věstníku, usnesení 

představenstva České advokátní komory č. 1/2010 Věstníku, usnesení představenstva České 

advokátní komory č. 1/2011 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory 

č. 3/2011 Věstníku 

 

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 53 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. (dále jen „zákon“), takto: 

 

Čl. 1 

Dokumentace o poskytování právních služeb podle § 25 odst. 1 zákona (dále jen 

„dokumentace“) musí být advokátem vedena tak, aby z ní byl zřejmý jeho postup při 

poskytování právních služeb, jakož i oprávněnost účtované odměny. 

 

Čl. 2 

(1) Advokát je povinen předložit dokumentaci nebo klientský spis, případě jejich 

příslušnou součást, požádá-li ho o to člen kontrolní rady České advokátní komory nebo 

advokát, který byl pověřen předsedou kontrolní rady podle § 33 odst. 3 zákona, v rámci 

prověřování, zda došlo ke kárnému provinění. 

 

(2) Žádosti podle odstavce 1 je advokát povinen bez odkladu vyhovět. 

 

(3) Ustanoveními předchozích odstavců nejsou dotčeny jiné stavovské předpisy1). 

 

Čl. 3 

Advokát je povinen uschovat dokumentaci a klientský spis po dobu pěti let ode dne, kdy 

ukončil poskytování právních služeb, pokud právní nebo zvláštní stavovský předpis nestanoví 

jinak2). 
 

Čl. 3a 

 

(1) Účetní a daňové doklady je advokát povinen vést bez zbytečné specifikace úkonů 

právních služeb poskytovaných klientům, z nichž by byl patrný obsah právní pomoci, tak, aby 

v případě daňové kontroly, prováděné u advokáta jako daňového subjektu podle právního 

 
1)   Čl. 10 odst. 4 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví 

pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.  

2)   Např. § 56a odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 zákona č. 

61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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předpisu3), nemohlo dojít ke střetu mezi obsahem účetního nebo daňového dokladu se 

zákonem advokátovi uloženou povinností mlčelivosti. 

 

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, pokud se advokát s klientem písemně dohodne jinak. 
 

Čl. 4 

Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České 

advokátní komory. 
 

 

JUDr. Karel Čermák, v. r. 

 

předseda 

České advokátní komory 

 

 

 

 
3) § 21 odst. 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.  

   § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.  
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Účinnost: 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví 

některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb, bylo 

vyhlášeno v částce 4/1999 Věstníku, rozeslané dne 11. listopadu 1999; nabylo účinnosti 

třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 11. prosince 1999. 

 

Změny: 

1. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2006 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví 

některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb, bylo 

vyhlášeno v částce 4/2006 Věstníku, rozeslané dne 30. listopadu 2006; nabylo účinnosti 

třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 30. prosince 2006. 

2. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2010 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví 

některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb, ve 

znění pozdějších stavovských předpisů, bylo vyhlášeno v částce 2/2010 Věstníku, rozeslané 

dne 12. srpna 2010; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 11. září 2010. 

3. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2011 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví 

některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb, ve 

znění pozdějších stavovských předpisů, bylo vyhlášeno v částce 1/2011 Věstníku, rozeslané 

dne 15. března 2011; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 15. dubna 

2011. 

4. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2011 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví 

některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb, ve 

znění pozdějších stavovských předpisů, bylo vyhlášeno v částce 3/2011 Věstníku, rozeslané 

dne 31. října 2011; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 30. listopadu 

2011. 


