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Návrh 

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

ze dne ….., 

o vyznamenáních České advokátní komory 

Představenstvo České advokátní komory se usneslo § 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 

Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

Čl. 1 

(1) Udělením vyznamenání oceňuje představenstvo České advokátní komory advokáty 

a další osoby hodné ocenění za dlouholetou a obětavou činnost pro advokacii nebo mimořádné 

činy ve prospěch advokacie, práva a demokracie.  

(2) Vyznamenání jsou Řád české advokacie, Záslužný kříž a Medaile za zásluhy a Medaile 

cti.  

(3) Řád české advokacie se uděluje význačným představitelům zahraniční advokacie, 

justice či státní správy. 

(4)   Záslužný kříž se uděluje advokátům za mnohaletou obětavou práci ve prospěch 

advokacie, ve volených orgánech a zejména advokátům, kteří již byli za svou obětavou práci 

pro advokacii v minulosti oceněni. 

(5) Medaile za zásluhy se uděluje advokátům za obětavou práci ve prospěch advokacie 

(6) Medaile cti se uděluje komukoliv za mimořádný čin ve prospěch advokacie, práva 

nebo demokracie, který advokacie považuje za správné a potřebné ocenit 

(7) Vzory vyznamenání jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení. 

     Čl. 2 

(1) Vyznamenání uděluje předseda Komory na základě rozhodnutí představenstva. 

(2) Vyznamenání udělená předsedou Komory může odevzdat jeho jménem místopředseda 

představenstva, tajemník nebo jiná osoba jím pověřená. 

(3) Návrhy na udělení vyznamenání předkládají ke schválení představenstvu předseda 

kontrolní rady, předseda kárné komise, předseda odvolací kárné komise, předseda zkušební 

komise, tajemník Komory, člen představenstva nebo regionální představitel. 

Čl. 3 

(1) Vyznamenaný advokát převezme insignii vyznamenání a listinu o jeho udělení. 

(2) Jestliže se uděluje vyznamenání in memoriam, převezmou insignii vyznamenání 

pozůstalí. 
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Čl. 4 

(1) Představenstvo může svým rozhodnutím ze závažných důvodů udělené vyznamenání 

odejmout. 

Čl.5 

Účinnost 

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

advokátní komory. 

 

 

JUDr. Robert Němec, LL. M., v. r. 

 

předseda  

České advokátní komory 
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Příloha 

Vzor jednotlivých vyznamenání 

Čl. 1 

Řád České advokacie 

 

 

Čl. 2 
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Záslužný kříž 

Čl. 3 

Medaile za zásluhy 

 

 

Čl. 4 
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Medaile cti  


