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1 Úvod 

 

Samosprávu lze považovat za významný prvek a podstatnou náležitost 

demokratického právního státu, nebo  v rámci d lby moci ve stát  zajiš uje decentralizaci 

výkonu ve ejné správy, nbl. omezuje centrální statní moc, a zabra uje jejímu možnému 

zneužití. Bezesporu nezastupitelnou složkou demokracie je samospráva, zahrnující v etn  

územní samosprávy i samosprávu zájmovou. 

Zájmová samospráva není, v porovnání se samosprávou územní, v odborné literatu e 

zpracována d kladn , p estože je její povaha nemén  významná. D ležitosti zájmové 

samosprávy by m lo odpovídat i pevn jší ústavní zakotvení, které je však velmi chabé. 

V Ústav  eské republiky je existence územní samosprávy garantována,1 p itom zájmová 

samospráva zde není v bec zmín na. Absence zakotvení zájmové samosprávy z ústavního 

hlediska však neznamená její neústavnost. Slabou ústavní oporu zájmové samosprávy 

lze nalézt v preambuli Listiny základních práv a svobod, kde je poukazováno 

na „samosprávné tradice našich národ “.2 Z historických reálií vyplývá, že tyto zna né 

samosprávné tradice ech , Moravan  a Slezan  zahrnují vedle územní samosprávy 

i samosprávu zájmovou (profesní a vysokoškolská samospráva). 

Z d vodu nedostate né teoretické propracovanosti zájmové samosprávy v odborné 

literatu e jsem se rozhodla si vybrat tohle zajímavé téma pro svou bakalá skou práci. 

Cílem této bakalá ské práce je poskytnout tená i ucelený náhled do jedné z oblastí 

zájmové samosprávy, a to do samosprávy profesní, výrazné problematikou profesních 

komor.  

Vzhledem k ist  teoretické povaze tématu bakalá ské práce jsem zvolila pro postup 

psaní metody abstrakce a dedukce. Prost ednictvím zmín ných metod lze celou práci 

logicky uspo ádat a všt pit jí souhrnnou výpov dní hodnotu o tématu. Pe livým výb rem 

odborné literatury a zpracováním poznatk  z ní získaných jsem se snažila dostate n  

vy erpat obsah zvoleného tématu práce. 

1 Územní samospráv  je v nován l. 8 a hlava sedmá zákona . 1/1993 Sb., Ústava eské republiky. 

2 Zákon . 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
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Bakalá ská práce je svou strukturou len na do ty  kapitol. Úvodní kapitola 

s názvem Charakteristika zájmové samosprávy a její znaky se zprvu zabývá definováním 

pojmu a znak  samosprávy, dále charakterizuje zájmovou samosprávu prost ednictvím 

jejích specifických rys , a obecn  ji klasifikuje. 

Plynule navazující kapitola (Profesní samospráva a její len ní) se již pe liv  v nuje 

tématu této práce - profesní samospráv . Obsahuje pojmové vymezení profesní komory 

a p ehledné len ní profesní samosprávy na komory s povinným a nepovinným lenstvím. 

V kapitole Nástin vzniku a vývoje profesní samosprávy je chronologicky popsán 

vývoj profesních a hospodá ských komor na našem území. Samostatná podkapitola se blíže 

zabývá vývojem samosprávy advokacie. 

Záv re ná kapitola nese název Fungování jednotlivých profesních komor a jejich 

srovnání. Kapitola podává p ehled o innosti jednotlivých komor a o jejich orgánech. 

Je zde také objasn n princip povinného i nepovinného lenství v komorách, a osv tlena 

povaha a závaznost stavovských p edpis  (P íloha . 2 obsahuje vzorový stavovský p edpis 

Exekutorské komory eské republiky a eské léka ské komory).   

Vedle profesní samosprávy reprezentuje zájmovou samosprávu také samospráva 

vysokých škol. Problematika vysokoškolské samosprávy je nemén  zajímavé téma, avšak 

z rozsahových d vod , a vzhledem k tématu práce, se jí tato práce v nuje jen okrajov . 

 Má bakalá ská práce m že posloužit zainteresovaným osobám jako podklad 

pro vytvo ení si souhrnného pov domí o zájmové, resp. profesní samospráv . 
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2 Charakteristika zájmové samosprávy a její znaky 
 

Zájmová samospráva, jako sou ást ve ejné správy, má na našem území hojnou 

tradici. Tvo í ji profesní samospráva reprezentována komorami s povinným a nepovinným 

lenstvím, a vysokoškolská samospráva, která je pln  realizována na ve ejných vysokých 

školách a v uzp sobené podob  na státních a soukromých vysokých školách. 

Podstatou zájmové samosprávy je její personální základ na osobách, které sdružuje 

stejný zájem. Pro zájmovou samosprávu jsou význa ná ur itá specifika, která ji odlišují 

od samosprávy územní.  

Pro úplnost vymezení zájmové samosprávy je zprvu nutné se blíže seznámit 

s pojmem samospráva.  

 

2.1 Definice samosprávy  
 

Ve ejná moc v R je vykonávána subjekty ve ejné správy, kterou tvo í dv  d ležité 

složky – státní správa a samospráva.3 Zásadní rozdíl mezi složkami ve ejné správy 

je v povaze nositele ve ejné moci. Státní správu zabezpe uje stát, resp. stát 

prost ednictvím státních orgán ; samospráva je uskute ování ve ejné moci 

ve ejnoprávními subjekty nestátního charakteru, tzv. ve ejnoprávními korporacemi,4 

na základ  zákonné delegace. Samospráva je tedy vykonávána samostatn  

v kompetencích samosprávných subjekt , ovšem na základ  zákonných p edpis  

a pod státním dozorem. 

V rámci principu subsidiarity ve ve ejné správ  stát p enechává ást své moci 

samospráv  (územní i zájmové) a tím posiluje teorii d lby moci ve stát  z vertikálního 

hlediska. Zajišt na je i decentralizace státní správy tím, že samospráva zabra uje 

3 V n kterých literaturách se místo zmín ného d lení ve ejné správy vyskytuje d lení na státní správu, 
samosprávu a ostatní (zbytkovou) ve ejnou správu (nap . SLÁDE EK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. 
a p eprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 464 s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 19.). 

4 Nutno brát v potaz, že stát je také ve ejnoprávní korporací, a to územní. Zmín nými ve ejnoprávními 
korporacemi se tedy rozumí samosprávné korporace odlišné od státu, které se ozna ují ve ejnoprávní 
korporace (PR CHA, P. Správní právo: obecná ást. 7. dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita; 
Brno: Dopln k, 2007. 418 s. Edice u ebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-
4276-6 (Masarykova univerzita); ISBN 978-80-7239-207-0 (Dopln k). S. 57.) 
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kumulaci moci v jediném mocenském centru, nbl. vzniku absolutní moci, a jejímu 

možnému zneužití. P enesení ur itých ve ejných záležitostí mimo oblast státní správy 

a jejich sv ení do vlastní (samostatné i samosprávné) p sobnosti subjekt m 

samosprávy, má za následek uleh ení financování této oblasti státní pokladnou. Stát 

nemusí budovat místní orgány státní správy tam, kde již fungují orgány samosprávy.  

Odborná literatura skýtá množstvím nejr zn jších definic samosprávy. N které 

z nich si p iblížíme. K. Bertelmann rozumí samosprávou suverénní spole nost ob an , 

kterou ozna uje jako politická správa zem  ob any samými. Samospráva podle n j 

rozši uje, zreál uje a zkonkrét uje demokracii, a je výrazem p irozené decentralizace 

ve ejné moci.5 

 Stát je základem samosprávy. Existence státu bez samosprávy je reálná, 

ale samospráva by bez státu existovat nemohla, protože je jeho sou ástí. Z. Koudelka 

považuje samosprávu za konkuren ní subjekt v i státu. Tato konkurence mezi nositeli 

ve ejné moci posiluje d lbu moci ve stát , ím je zajišt na její separace a znemožn no 

její zneužití. Samosprávu vykonávají ve ejnoprávní korporace vlastním jménem, 

vlastními prost edky a na vlastní odpov dnost. Tvrzení, že „samospráva vede k pluralit  

mocí a tím zabezpe uje v tší svobodu jedince“,6 jde bezpochyby ruku v ruce s ochranou 

demokracie ve stát . 

P. Pr cha je jeden z autor , který pojímá samosprávu z politického a právního 

hlediska. Politická teorie samosprávy ji vymezuje jako formu výkonu ve ejné správy 

ob any. Z právního pohledu na pojem samosprávy je samospráva uskute ována 

ve ejnoprávními subjekty korporativního charakteru, odlišnými od státu, ale státem 

aprobovanými. Spole n  se státní správou realizuje samospráva výkon ve ejných 

záležitostí, a to svými subjekty a prost edky nestátního charakteru. Samospráva 

tak disponuje vlastní samosprávnou mocí.7 

5 BERTELMANN, K. Samospráva a sebespráva. Právník: teoretický asopis pro otázky státu a práva, 2000, 
ro . 139, . 6, s. 585-640. ISSN 0231-6625. S. 590n. 

6 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 24. 

7 PR CHA, P. Správní právo: obecná ást. 7. dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Brno: 
Dopln k, 2007. 418 s. Edice u ebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4276-6 
(Masarykova univerzita); ISBN 978-80-7239-207-0 (Dopln k). S. 64n. 
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D. Hendrychem je samospráva charakterizována jednoduše z  pohledu organizace 

ve ejné správy jako ta její složka, na kterou je delegována ást ve ejné moci a je jí zcela 

sv ena do samostatné odpov dnosti.8  

Zcela nejjednodušeji a nejobecn ji chápe samosprávu V. Sláde ek. Podle n j 

je samospráva pom rn  nezávislá správa vlastních záležitostí, která se ovšem vyzna uje 

n jakým ve ejným prvkem (zájmem).9 

P. Zá ecký p istupuje k definování samosprávy prost ednictvím jejích aspekt , 

když konstatuje, že samospráva je p ízna n  „multidimenzionálním pojmem s aspekty 

politickými, právními, ekonomickými, sociologickými, sociáln  psychologickými 

i organiza n  institucionálními.“10  

•   Politickým aspektem samosprávy je její samosprávná moc, kterou vykonává 

sv ené záležitosti. Východiskem tohoto aspektu je rys politiky, jakožto formy 

realizace moci. 

•   Právní aspekt zahrnuje podobu zakotvení samosprávy. Respektuje-li spole nost 

samosprávu jako p irozenoprávní kategorii ve ejné správy, vyskytuje 

se v právním systému formulace samosprávy jako souboru p irozených práv 

a oprávn ní samosprávných spole enství. Vnímá-li však spole nost samosprávu 

jako projev jejího odvození od jiné moci, jejím právním vyjád ením je p enos 

p sobnosti. 

•   Ekonomický aspekt se vyzna uje mírou ekonomické samostatnosti 

samosprávného spole enství na základ  jeho ekonomických aktivit - zvlášt  

tvorba, obnova a erpání zdroj . 

•   Sociologický aspekt samosprávy vyjad uje tu skute nost, že subjekt samosprávy 

je vždy spole enstvím lidí, tedy sociální skupinou, která má své vnit ní sociální 

vztahy, vn jší sociální funkce a sdílené sociální hodnoty. 

8 HENDRYCH, D. Správní v da: teorie ve ejné správy. 3. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer eská 
republika, 2009. 231 s. ISBN 978-80-7357-458-1. S. 148. 

9 SLÁDE EK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a p eprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 464 
s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 297n. 

10 ZÁ ECKÝ, P. O samospráv . Správní právo: odborný asopis pro oblast státní správy a správního práva, 
1997, ro . 30, . 6, s. 321-338. ISSN 0139-6005. S. 322n. 
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•   Sociáln  psychologický aspekt se projevuje bu  skupinovou identifikací, která 

vytvá í kolektivní pov domí samosprávného spole enství, nebo identifikací 

jedince se spole enstvím jako projev sounáležitosti se skupinou. 

•   Organiza n  institucionální aspekt samosprávy vytvá í strukturu všech p edešlých 

aspekt . 

 

2.1.1 Prvky a znaky samosprávy 
 

Pro obsahové vymezení pojmu samosprávy existuje v odborné literatu e nes etné 

množství pojetí a definic, z nichž každá nahlíží na samosprávu z jiného úhlu. Vedle výše 

uvedených definic je vhodné se zam it také na základní prvky a znaky samosprávy, 

které ji charakterizují. 

Podle Z. Koudelky se samospráva vyzna uje n kolika prvky:11  

• územím (obec, kraj) nebo lidskou inností (nap . advokacie, auditorství), 

• osobami spravovanými samosprávou (územní - obyvatelé obce a kraje, 

zájmové – advokáti, audito i aj.), 

• povahou samosprávy jako právnické osoby se soustavou svých 

samosprávných orgán  (nap . eská advokátní komora se Sn mem 

a P edstavenstvem). Jakožto právnické osob  náleží samospráv  základní 

práva, obecn  p iznávána právnickým osobám (nap . vlastnictví)., 

• hospoda ením s vlastními rozpo tovými prost edky, 

• vlastní primární právní normotvorbou (vzhledem k absenci p ímého 

ústavního zakotvení zájmové samosprávy; oblast územní samosprávy 

musí respektovat obecnou úpravu Ústavy, ale lze tvo it zákony, týkající 

se této oblasti), 

• vlastním výkonem ve ejné správy.     

 

 

11 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 21. 
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Mezi základní, charakteristické znaky samosprávy pat í:12 

• pojetí samosprávy jako výraz decentralizace státní správy (pluralita moci), 

zajiš ující demokracii ve stát  a zamezující zneužití absolutní moci,  

• princip subsidiarity, kdy dochází k zákonné delegaci výkonu ur itých státních 

záležitostí na subjekty samosprávy – ve ejnoprávní korporace, 

• pom rn  nezávislé samosprávné orgány na jiných orgánech státu, jejichž 

innost ovšem podléhá státnímu dozoru (správní ú ady, soudní p ezkum), 

• výkon samosprávy ve ejnoprávními korporacemi nestátního charakteru, které 

mají k dispozici majetek, vlastní rozpo et a samostatn  hospoda í s p íjmy 

a výdaji, 

• p vod p íjm  samosprávy je jednak z vlastních soukromoprávních aktivit 

nebo z ve ejnoprávních zdroj ; u zájmové samosprávy jsou základem p íjm  

lenské p ísp vky, 

•  a n které další znaky, které jsou ovšem typické pro jednotlivé formy 

samosprávy. 

 

2.1.2 len ní samosprávy 
 

P edm tem samosprávy, jak již bylo výše uvedeno, je správa státem delegované 

ásti ve ejných v cí na územní úrovni nebo v souvislosti s výkonem „svobodného“ 

povolání. Vzhledem k tomu je samospráva v odborné literatu e zpravidla len na 

podle její p sobnosti na dv  formy - samosprávu územní a zájmovou.13  

Územní samospráva je vázána na územní len ní státu, jehož strukturu tvo í územní 

samosprávné  celky,  což  jsou   územní  spole enství  ob an   s právem  na  samosprávu, 

12 SLÁDE EK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a p eprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 
464 s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 298n. 

13 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 20.   
Odlišn  rozeznává V. Sláde ek len ní samosprávy na územní, zájmovou a ostatní samosprávu. Dle jeho 
len ní zájmová samospráva zahrnuje jen profesní komory a ostatní samosprávu reprezentuje školská a 

vysokoškolská samospráva (SLÁDE EK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a p eprac. vyd. Praha: ASPI-
Wolters Kluwer, 2009. 464 s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 292, 323n.). 
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vlastním majetkem a rozpo tovým hospoda ením. Základní územní samosprávné celky 

R jsou obce, a za vyšší územní samosprávné celky jsou považovány kraje. P íslušnost 

ob an  k územnímu samosprávnému spole enství je dána nap íklad místem narození, 

trvalým nebo p echodným bydlišt m apod. 

Zájmová samospráva je kategorií samosprávy, která souvisí s existencí ur itého 

zájmu a s výkonem povolání. Zájmová samospráva se dále d lí na samosprávu profesní 

a samosprávu vysokých škol. Profesní samospráva je reprezentována komorami 

s povinným a nepovinným lenstvím. O samospráv  zájmové podrobn ji v následující 

podkapitole. Profesní samospráv  se pak v nují zbývající kapitoly této bakalá ské práce. 

 

2.2 Zájmová samospráva 
 

V právní literatu e, týkající se samosprávy, se asto pro ozna ení zájmové 

samosprávy používá zam niteln  pojem profesní samospráva. Jinde se pod profesní 

samosprávou rozumí jen samospráva profesních komor, a zájmová samospráva, jako širší 

pojem, zahrnuje profesní samosprávu a sou asn  i vysokoškolskou samosprávu. 

Lze se také setkat s negativním vymezením pojmu zájmové samosprávy, a to samospráva 

neúzemní.14  

V této podkapitole používáme zájmovou samosprávu jako pojem zahrnující 

profesní samosprávu a také samosprávu vysokých škol.  

 

2.2.1 Specifické rysy zájmové samosprávy 
 

Zájmovou samosprávu jsme, v obecném slova smyslu, dostate n  vymezili 

prost ednictvím definic a znak  samosprávy. Nyní se zam íme na specifické rysy, které 

zájmovou samosprávu odlišují od samosprávy územní. 

Z. Koudelka zmi uje ty i základy zájmové samosprávy, které ji charakterizují.15 

• Zákonný    základ    jejího   z ízení. Subjekty  vlastní  zájmové   samospráv , 

14 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 339. 

15 Tamtéž, s. 339n. 
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tzv. ve ejnoprávní  korporace,  jsou sou asn   z ízeny zákonem  a aprobovány 

státem. Výjimku tvo í soukromé vysoké školy – právnické osoby z ízeny 

zákonem na základ  soukromé iniciativy a schváleny státem.     

• Právní základ. Právní subjektivita je vlastní všem subjekt m ve ejné 

samosprávy, s výjimkou státních vysokých škol. Subjekty zájmové 

samosprávy mají také možnost regulovat svými p edpisy chování svých 

podrobených ob an . 

• Ekonomický základ zájmové samosprávy charakterizuje vlastní majetek 

a rozpo tové hospoda ení subjekt . 

• Osobní základ. Zájmová samospráva se týká p edevším fyzických osob, které 

jsou v její p sobnosti, podílejíce se na realizaci ur itého svého zájmu. 

 

V. Sláde ek poukazuje na vhodnost vymezení specifických rys  zájmové, 

resp. profesní samosprávy,16 namísto tvorby definic. Typickým rysem zájmové 

samosprávy je ur itá exkluzivita osobního základu zájmové korporace. Zmín ná 

exkluzivita spo ívá ve volním jednání uchaze  o lenství v zájmové korporaci. Formální 

žádost uchaze e o lenství je následn  uznána i zamítnuta p íslušným orgánem.  

Výkon p íslušného povolání je, v naprosté v tšin , podmín n zákonem daným 

povinným, nbl. nuceným lenstvím v komo e. S lenstvím v komo e je také spojena 

povinnost platit pravidelné lenské p ísp vky.  

Pro získání lenství v zájmové korporaci je však vyžadováno spln ní stanovených 

podmínek, které zahrnují vykonání speciálních profesních zkoušek, dosažení ur itého, 

nej ast ji vysokoškolského vzd lání a absolvování požadované praxe.  

innost profesních komor a jejich len  je vázána zákonem a dále vlastními 

interními p edpisy, tzv. stavovskými p edpisy.   

Profesní komory se vyzna ují kontrolní a kárnou pravomocí. S t mito mocenskými 

oprávn ními souvisí dohled orgán  komory na výkon samosprávy komor. 

16 SLÁDE EK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a p eprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 
464 s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 315n. 
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2.2.2 Klasifikace zájmové samosprávy 
 

Jak již bylo e eno výše, zájmovou samosprávu tvo í profesní samospráva 

a samospráva vysokých škol.  

Profesní samospráva je reprezentována profesními komorami s povinným 

lenstvím a (hospodá skými) komorami s nepovinným lenstvím. Profesní samospráv  

se podrobn  v nují následující kapitoly této práce.  

Vysokoškolská samospráva17 je n kdy azena, spole n  se školskou samosprávou, 

do tzv. ostatní samosprávy. Tato forma samosprávy je pln  realizována na ve ejných 

vysokých školách a v uzp sobené podob  na státních a soukromých vysokých školách. 

Vysokoškolskou samosprávu upravuje Zákon . 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

ve zn ní pozd jších p edpis , avšak týká se jen ve ejných vysokých škol. 

Vysokoškolskou samosprávu, jako složku zájmové samosprávy, definujeme 

existencí ur ujícího zájmu jedince a tím je získat vysokoškolské vzd lání v ur itém 

oboru.18  

Samospráva vysokých škol se zásadn  odlišuje od územní i profesní samosprávy 

povahou svého subjektu. Subjekt vlastní vysokoškolské samospráv  nemá povahu 

ve ejnoprávní korporace, ale je z v tší ásti nesamosprávným subjektem práva, který 

podléhá výkonu státní správy a v n kterých záležitostech i samosprávy. Jedná se tedy 

o instituce smíšeného charakteru – áste n  samosprávné a áste n  nesamosprávné. 

Vysokoškolská samospráva má své historické ko eny již ve st edov ku. 

Samosprávné korporace – univerzity m ly svou právní subjektivitu i vlastní soudní 

pravomoc, a disponovaly i svými vlastními statky. Univerzity byly lokalizovány 

na pozemcích církve, takže podléhaly jejímu dozoru. První eská univerzita na našem 

území byla založena r. 1348 v Praze. 

Vysokoškolské samospráv  jsou podrobeni akademi tí pracovníci a studenti, 

souhrnn  p íslušníci akademické obce. 

17 Vysokoškolská samospráva je n kdy nazývána akademickou samosprávou. 

18 KOUDELKA, Z. Právní p edpisy samosprávy. 2. aktualiz. a p eprac. vyd. Praha: Linde, 2008. 346 s. ISBN 
978-80-7201-690-7. S. 300. 
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Ve ejné vysoké školy mají své samosprávné, akademické orgány, prost ednictvím 

kterých realizují výkon svých záležitostí. Mezi tyto orgány pat í:19  

• akademický senát, 

• d kan, 

• rektor, 

• v decká (um lecká, akademická) rada, 

• disciplinární komise. 

Ve ejné vysoké školy vydávají své vnit ní p edpisy, které nemají povahu právních 

p edpis . Podmínkou pro platnost akademickým senátem schválených p edpis  je jejich 

registrace Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy. Mezi vnit ní p edpisy vysoké 

školy pat í p edevším statut vysoké školy, volební a jednací ád akademického senátu, 

vnit ní mzdový p edpis, jednací ád v decké ( i um lecké) rady, ád výb rového ízení 

akademických pracovník , studijní a zkušební ád a disciplinární ád pro studenty.20 

Vnit ní p edpisy vysoké školy jsou schvalovány akademickým senátem a na návrh 

rektora prochází schválením Senátu. Vnit ní p edpisy fakult vysoké školy nesmí 

být v rozporu s vnit ními p edpisy vysoké školy jako celku. 

 

19 KOUDELKA, Zden k. Vysokoškolská samospráva [online]. c2008, poslední revize 13.8.2009 [cit. 2011-
02-25]. Dostupné z: <http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/sprava/koudelka.pdf>. 

20 Tamtéž. 
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3 Profesní samospráva a její len ní  

 

Profesní samospráva spole n  se samosprávou vysokých škol tvo í samosprávu 

zájmovou. Profesní samospráva je reprezentována profesními komorami s povinným 

lenstvím a (hospodá skými) komorami s nepovinným lenstvím. V profesní samospráv  

jsou sdružovány osoby podle jejich profesí nebo spole ných hospodá ských zájm . 

P íloha . 1 obsahuje loga jednotlivých komor profesní samosprávy a odkazy 

na jejich internetové stránky, na kterých lze najít podrobn jší informace o innosti komor. 

 

3.1 Pojmové vymezení profesní komory 
 

P vod slova komora pochází z latiny a ve st edov ku se jím ozna ovaly klenuté 

místnosti na panovnických dvorech. V t chto místnostech bylo uschováno soukromé 

panovníkovo jm ní a sou asn  v nich bylo i spravováno. Poté se název p enesl 

na komorní/ky, kte í vykonávali správu majetku panovníka. V sou asnosti se název 

používá pro složky parlamentu (horní a dolní komora) a r zné samosprávné organizace 

(profesní a hospodá ské komory).21 

V  n kterých literaturách se povolání organizována v profesní samospráv  ozna ují 

jako tzv. svobodná povolání. Svoboda t chto povolání se však projevuje v jejich 

samosprávném výkonu bez dozoru pouze výkonné moci státu; profesn  organizovaná 

povolání jsou zákonem z ízené a mají své vnit ní p edpisy (svou samosprávu), kterými 

se ídí. P itom skute ná svobodná povolání jsou taková, která neupravuje ani 

živnostenský zákon, ani žádný jiný zákon, jako nap . nezávislí um lci na volné noze aj.  

Za komory profesní samosprávy nelze považovat ani svobodné sdružování osob, 

provozujících podnikatelskou innost, v tšinou na základ  spole ného zájmu, kterým 

m že být profese, národnost aj. Nevykonávají žádné státem sv ené funkce a není jim 

právem sv en výkon moci nad jejími leny. innost takovýchto forem sdružování 

ob an  vede k ochran  hospodá ských a sociálních zájm  p íslušné „profese“, spadá 

pod lánek 27 Listiny základních práv a svobod22, a ídí se ustanoveními sdružovacího 

21 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 343. 

22 Zde je stanoveno, že každý je oprávn n se svobodn  sdružovat s jinými osobami na ochranu svých 
hospodá ských a sociálních zájm . 
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zákona23. Tato sdružení ob an  s dobrovolným lenstvím p íslušník  n kterých povolání 

jsou registrována jako soukromoprávní právnické osoby, ale používají zavád jící 

ozna ení „komora“. Mezi n  pat í nap . Komora geodet  a kartograf  (Zem m ická 

komora) nebo Komora soudních znalc  R. Tyto „komory“ se snaží o zm nu svého 

právního základu na profesní komory z ízené zákonem, zatím neúsp šn .  

Profesní komory jsou však orgány pro správu profesí, vybudovaných na více 

než 100 let známém principu stavovské samosprávy. Odlišují se od spolk  a sdružení 

osob povinným lenstvím a disciplinární pravomocí. V n kterých p íslušných právních 

p edpisech jsou definovány jako samosprávné (nepolitické) stavovské organizace 

a o jejich p íslušnících se hovo í jako o stavu. 

Již v období první eskoslovenské republiky byly z izovány komory, které 

sdružovaly osoby za ú elem podpory zájm  p íslušné profese (stavu) a ochran  její cti.24 

Z ízené komory garantovaly kvalitu služeb a vykonávaly funkce, které tak nemusel 

vykonávat stát. Omezení státního vlivu bylo pro jednotlivé profese zárukou vlastní 

samosprávy, kdy mohly samostatn  a odborn  rozhodovat o vlastních záležitostech.  

Podle K. ermáka je z ízení komory pro ur ité povolání podmín no n kolika 

kritérii, která musí být sou asn  spln na: 
25

  

• nezávislý výkon povolání (nejd ležit jší kritérium), 

• výkony p evážn  nehmotné povahy, 

• vysoká úrove  nutného vzd lání pro výkon povolání, 

• osobní právní odpov dnost p íslušník  povolání, 

• zvláštní stavovské povinnosti, 

• d v rný vztah mezi poskytovatelem a odb ratelem výkonu. 

 

23 Zákon 83/1990 Sb., o sdružování ob an , ve zn ní pozd jších p edpis . 

24 ZÁ ECKÝ, P. O samospráv . Správní právo: odborný asopis pro oblast státní správy a správního práva, 
1997, ro . 30, . 6, s. 321-338. ISSN 0139-6005. S. 328n. 

25 ERMÁK, K. Ješt  k takzvaným profesním komorám. Právní rádce: m sí ník Hospodá ských novin, 
1994, ro . 2, . 9, s. 46-47. ISSN 1210-4817. S. 47. 
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J. Schulz se zam uje na ur ité znaky, kterými by se m li vyzna ovat profesní 

komory a jejich lenové: 

26 

• Profesní innost má být vykonávána samostatn  jako nezávislé povolání. 

• P íslušná profese je spole ensky významná. 

• Po et vykonavatel  ur ité profese má být bu  povahou v ci omezený, 

nebo p ímo ur ený. 

• Kandidáti na lenství v komo e skládají odbornou zkoušku. 

• Profesní komo e je umožn no mít vlastní odbornou samosprávu, v etn  

disciplinární pravomoci a možnosti volit si své orgány.  

• Nezávislost na orgánech státní správy. 

• Kladení vysokých požadavk  na etiku profesního výkonu. 

• Samosprávné posuzování kvalifikace. 

• Ochrana jednotlivce proti státnímu vlivu v i vykonavatel m profese 

i klient m i pacient m. 

• Neexistence ve ejné hospodá ské sout že mezi leny. 

 

3.2 Komory s povinným lenstvím 
 

Profesní komory jsou zákonem z ízené právnické osoby, které povinn  sdružují 

osoby ur itého povolání. Jedná se o ve ejnoprávní korporace z ízené státem, ale ne 

o státní orgány. Zákon ur uje jejich p sobnost, právní pom ry jejich p íslušník , základní 

orgány a zp sob jejich ustavení. Profesní komory nejsou pod ízeny orgán m státu, p esto 

jsou áste n  pod jejich dohledem. Tyto ve ejnoprávní korporace se zapisují eským 

statistickým ú adem do registru ekonomických subjekt .  

 

26 SCHULZ, J. Profesní komory – povinné i nepovinné lenství. Právní rádce: m sí ník Hospodá ských 
novin, 1994, ro . 2, . 2, s. 48-50. ISSN 1210-4817. S. 48.  
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V sou asnosti na území R p sobí následující profesní komory:27 

• eská advokátní komora, 

• eská komora architekt , 

• eská komora autorizovaných inženýr  a technik  inných ve výstavb , 

• eská lékárnická komora, 

• eská léka ská komora, 

• eská stomatologická komora, 

• Exekutorská komora eské republiky, 

• Komora auditor  eské republiky, 

• Komora da ových poradc  eské republiky, 

• Komora patentových zástupc  eské republiky, 

• Komora veterinárních léka  eské republiky, 

• Notá ská komora eské republiky. 

V Notá ské komo e R se ze zákona sdružuje 8 krajských (regionálních) 

notá ských komor, které jsou ur eny územními obvody krajských soud  (Plze , eské 

Bud jovice, Praha, hlavní m sto Praha, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno 

a Ostrava).  

eská advokátní komora má zákonem z ízenou pobo ku v Brn , která 

má v p sobnosti jen obvod krajských soud  v Brn  a Ostrav . D vodem z ízení 

této pobo ky je snaha zajistit lepší výkon p sobnosti komory na území Moravy a Slezska. 

 

Profesní komory se vyzna ují svou osobní, územní a v cnou p sobností.28 

 

27 Vý et profesních komor v abecedním po adí. 

28 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 348n. 
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3.2.1 Osobní p sobnost 
 

Osobní p sobnost souvisí s povahou osob, které sdružuje profesní komora. Mohou 

to být pouze fyzické osoby, které jsou leny dané profesní komory. Legální výkon ur ité 

profese je podmín n nutnou p íslušností ke komo e. Tedy lenství v profesní komo e 

je povinné ( ádné). Zanikne-li osob  lenství v p íslušné profesní komo e, automaticky 

jí zaniká i možnost vykonávat dále danou profesi. Vedle ádného lenství m že 

být v n kterých komorách umožn no i lenství mimo ádné, ale tito „mimo ádní“ lenové 

mají pouze poradní pravomoc. 

Osobní p sobnost je také spjata s pojetím profesní komory jako stavovské 

organizace.  

 

3.2.2 Územní p sobnost 
 

Územní p sobnost profesních komor je dána pro území R. Výjimkou je územní 

p sobnost krajských (regionálních) notá ských komor, která je ur ena územními obvody 

krajských soud . Tyto krajské notá ské komory se pak ze zákona sdružují v Notá ské 

komo e R. Další ojedin lostí se vyzna uje eská advokátní komora, jejíž zákonem 

z ízená pobo ka v Brn  má územní p sobnost jen pro obvod krajských soud  v Brn  

a Ostrav .   

Územní organizace profesních komor vzniká v závislosti na po tu jejich len . 

Velké komory ítající desítky tisíc len  vytvá ejí ze zákona územní orgány povinn  

nebo dobrovoln . Povinností je to u okresních sdružení eské léka ské, eské lékárnické 

a eské stomatologické komory; na bázi dobrovolnosti vznikly územní sekce Komory 

da ových poradc  R. St ední komory s n kolika tisíci leny mohou vytvá et územní 

celky dobrovoln , prost ednictvím svých stavovských p edpis . Malé komory v ádu 

stovek len , nap . Exekutorská komora R, žádnou územní organizaci nemají. 

Jednotlivé profesní komory lenských stát  Evropské unie se mohou sdružovat 

a tím vytvá et mezinárodní profesní sdružení, která jsou však pouze zájmovými 

sdruženími konzultativního a iniciativního charakteru.  
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3.2.3 V cná p sobnost 
 

Profesní komora má v i svým p íslušník m profesního stavu mocenskou a kárnou 

pravomoc s oprávn ním sankciovat. Mocenská pravomoc profesních komor, projevující 

se nap . vybíráním poplatk , je regulována zákonem.  

Státní správa je zákonem zp sobilá zasahovat do p sobnosti profesní samosprávy. 

Státním orgán m jsou umožn ny ur ité zásahy, ale musí být p i nich vždy respektována 

správní autonomie komor.  

V cná p sobnost komor zahrnuje i vydávání p edpis  profesních komor, 

tzv. stavovských p edpis . 

 

3.3 Komory s nepovinným lenstvím 
 

Komory s nepovinným lenstvím, nbl. hospodá ské komory, jsou zákonem z ízené 

právnické osoby, které však nemají ve ejnomocenská oprávn ní v i svým len m. 

Proto je umožn no i lenství právnickým osobám. Tyto komory se zapisují 

do obchodního rejst íku i do registru ekonomických subjekt .29 

Hospodá ské komory mají na našem území pom rn  bohatou historii. První z nich, 

ve form  obchodních a živnostenských komor, byly z izovány od r. 1850.  

U hospodá ských komor se uplat uje od 1. kv tna 1993 nepovinné lenství 

z d vodu respektování zásad hospodá ské sout že. P íslušnost k t mto komorám 

není podmínkou výkonu ur ité profese.  

Hospodá ské komory jsou samostatné organizace, které zahrnují širší ucelený 

soubor podnikatelských aktivit – zem d lství, potraviná ství a lesnictví (Agrární komora 

R) a ostatní podnikatelské oblasti (Hospodá ská komora R). 

Lze tvrdit, že komory s nepovinným lenstvím jsou zájmové skupiny významné 

pro hospodá ství státu. Proto jsou p ímo zakotveny zákonem. Svou povahou se však spíše 

p ibližují soukromoprávním sdružením osob podle sdružovacího zákona 

nebo nátlakovým skupinám p sobících v politické sfé e.  

29 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 361. 
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Profesní samospráva má na našem území dva reprezentanty komor s nepovinným 

lenstvím: 

• Agrární komora eské republiky, 

• Hospodá ská komora eské republiky. 

Ob  zmín né komory se ze zákona d lí na okresní komory, které se mohou slu ovat 

v regionální (krajské) komory. Dále p sobí v rámci hospodá ských komor tzv. profesní 

spole enstva. U Agrární komory R jsou to zem d lská, potraviná ská a lesnická 

spole enstva, u Hospodá ské komory R spole enstva živnostenská. Agrární komora R 

je tvo ena 60 okresními komorami a 24 profesními spole enstvy, Hospodá ská komora 

R má 14 krajských komor a více než 80 spole enstev.30 Komory dobrovoln  z izují 

sekce pro jednotlivé resortní oblasti (nap . sekce pro dopravu, sekce pro právo 

a legislativu aj.). P i hospodá ských komorách p sobí jediný stálý zákonem z ízený 

rozhod í soud - Rozhod í soud p i Hospodá ské komo e R a Agrární komo e R 

se sídlem v Praze. 

Hospodá ská komora R zastupuje zájmy svých len  na mezinárodní úrovni 

prost ednictvím lenství v Asociaci evropských obchodních a pr myslových komor 

(Eurochambres), která sdružuje obdobné komory evropských stát , Evropské asociaci 

emesel, malých a st edních podnik , a v Evropském hospodá ském a sociálním výboru. 

30 ísla platná v r. 2007. KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-
7201-665-5. S. 360. 
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4 Nástin vzniku a vývoje profesní samosprávy 

 

Profesní i hospodá ské komory mají na našem území dlouhodobé historické ko eny. 

Zaujímaly a stále zaujímají specifické místo ve spole nosti a v národním hospodá ství.  

Vznik zájmových sdružení obchodník  a živnostník  a stavovských organizací 

je spjat s rozvojem svobodného podnikání na našem území. Jednotlivé profesní 

i hospodá ské komory (obchodní a živnostenské komory na po átku svého rozvoje) 

byly v pr b hu let ovliv ovány zm nami politické situace. N které komory byly slou eny 

s jinými, p íp. úpln  zrušeny; na druhou stranu jiné komory byly v pr b hu let obnoveny 

nebo zcela nov  z ízeny.31 

 

4.1 Vývoj profesních komor 
 

Profesní komory navazují na tradici st edov kých cech  - sdružení emeslník .32 

Vznik cech  souvisel se zakládáním a rozvojem feudálních m st v 13. - 15. století, kdy 

vývoj emesel a prohlubování jejich specializace vedlo ke zformování sdružení 

jednotlivých p íslušník  ur itého emesla. Prvním historicky doloženým cechem byl „ ád 

pražských krej “ (r. 1318). Ur itou emeslnou výrobu bylo možno vykonávat 

jen v rámci p íslušného cechu. B hem 17. století docházelo k úpadku cech , protože 

svým p sobením omezovaly svobodné podnikání. V r. 1731 byl vydán generální 

cechovní patent, na který navazovala Generální cechovní artikule vstupující v platnost 

roku 1739 a zna n  upravující pravomoci cech  ve prosp ch státu. S vydáním 

živnostenského ádu v rakouských zemích r. 1859 cechy definitivn  zanikly.33 Následn  

za aly vznikat nucené svazy živnostník  a obchodník , tzv. živnostenská spole enstva, 

za ú elem zastupování a  podpory spole ných zájm .  

31 FIALA, J.; MATES, P. Komory podnikatel  a komory svobodných povolání. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 1994. 197 s. ISBN 80-210-0983-7. S. 3. 

32 SLÁDE EK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a p eprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 
464 s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 305n. 

33 N které cechy op t p sobí, ovšem v podob  ob anských sdružení. P íkladem je Cech malí  a lakýrník  
a Jednota kominík  v Praze. Dosud se setkáváme i s cechy ve form  obchodn -živnostenských sdružení, 
nap . Podnikatelský svaz peka , eská obuvnická asociace aj. 
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Na p elomu 19. a 20. století se na našem území objevují skute né stavovské 

komory a obdobné samosprávné korporace, jako nap . lékárnická grémia, obchodní 

a živnostenské komory, advokátní komory, léka ské komory aj. Na rozdíl od cech  

sdružujících emeslníky, komory byly charakteristické spole enstvími tzv. svobodných 

povolání.  

Gremiálními ády byla v letech 1831-1841 z ízena lékárnická grémia, která 

povinn  sdružovala všechny majitele i nájemce a správce lékáren.  

Právní základ léka ských komor byl ustaven zákonem z r. 1892. Do léka ských 

komor však nebyli zahrnuti vojenští a ú ední léka i. Vznikem samostatného 

eskoslovenska se vyskytla nutnost úpravy zákona o léka ských komorách a to z toho 

d vodu, že na Slovensku a Podkarpatské Rusi nebyly do té doby z ízeny žádné léka ské 

komory. Nový zákon o léka ských komorách byl vydán až v r. 1929. 

Inženýrské komory se zákonem z r. 1913 p em nily z dobrovolných sdružení 

civilních technik  a bá ských inženýr  v stavovské organizace p íslušník  t chto 

povolání. V r. 1920 byla p ijata nová úprava o inženýrských komorách, kterou došlo 

ke z ízení inženýrské komory pro eskoslovenskou republiku.34  

Po roce 1948 byla profesní samospráva potla ena a výkon svobodných povolání 

byl v rukou státní správy. 

Po roce 1989, p edevším v letech 1990-1992, byly p ijaty zákony, kterými došlo 

k obnovení innosti svobodných povolání na našem území, a n která svobodná povolání 

byla zcela nov  vytvo ena. K prvním nov  vzniklým komorám pat ila Advokátní komora 

a Komora komer ních právník . 

Další snahy o potla ení zájmové samosprávy se vyskytly již v demokratické, 

samostatné eské republice. Roku 1993 m lo dojít ke zna nému omezení 

samosprávných funkcí komor a k op tovnému zavedení p ímé státní kontroly 

nad samosprávou svobodných povolání, a to „obecným“ zákonem o komorách. 

Zatím poslední, a našt stí také neúsp šný, pokus omezení vlivu n kterých komor 

34 FIALA, J.; MATES, P. Komory podnikatel  a komory svobodných povolání. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 1994. 197 s. ISBN 80-210-0983-7. S. 3n. 
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se objevil na konci roku 2003. Omezení se m la týkat zrušení povinného lenství 

v komorách s „léka ským zam ením“.35 

Nejtypi t jším p íkladem profesní komory na našem území jsou advokátní komory, 

jejichž vývoj si p iblížíme v samostatné podkapitole. 

 

4.1.1 Vývoj samosprávy advokacie 
 

Za první projev advokacie se považuje p ijetí „advokátního ádu“ eským sn mem 

roku 1615. Problematika advokacie byla pak zakotvena v Josefínském soudním ádu 

z r. 1781, ve kterém byla považována nikoliv za svobodné povolání, nýbrž za „ú ad“.36 

Novodobá samospráva advokacie vznikla v r. 1849 p ijetím provizorního 

advokátního ádu, kterým byly z ízeny první advokátní komory. Tento ád byl nahrazen 

v r. 1869 novým advokátním ádem,37 podle n hož museli být všichni advokáti leny 

advokátní komory, kterými se mohli stát po spln ní podmínek daných zákonem. Územní 

p sobnost z ízených advokátních komor byla totožná s p sobností vrchních zemských 

soud . Pro oblast Moravy a Slezska byla z ízena Advokátní komora v Brn , kde sou asn  

sídlil Vrchní zemský soud, a pro echy Advokátní komora v Praze. Nabytím ú innosti 

nového advokátního ádu byla ustavena Advokátní komora v Opav  pro oblast Slezska. 

3. sjezdem delegát  rakouských advokátních komor (r. 1900) byla založena Stálá 

delegace advokátních komor. 

Po ínaje rokem 1905 docházelo k razantním národnostním zm nám ve vedení 

Advokátní komory v Praze, které stanovily, že prezident komory a prezident 

Disciplinární rady nesmí být stejné národnosti.38 Roku 1910 se v orgánech pražské 

Advokátní komory zavedlo rovnom rné zastoupení eských a n meckých advokát . 

Tento paritní princip se udržel až do jeho zrušení jednacím ádem Ministerstva 

35 eská léka ská komora, eská stomatologická komora, eská lékárnická komora a Komora veterinárních 
léka  eské republiky. 

36 SLÁDE EK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a p eprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 
464 s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 307n. 

37 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 343n. 

38 To znamená, že jeden z prezident  byl N mec a druhý ech, a navíc nám stkové byli opa né národnosti 
než prezidenti. 
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spravedlnosti v r. 1919. O rok pozd ji bylo dosaženo dalšího národního kompromisu 

v pražské Advokátní komo e, a to ustanovením, že post prezidenta komory, jednoho 

nám stka a 16 len  výboru p ísluší ech m, a N mc m p ipadne post jednoho nám stka 

a 11 len  výboru. Podobn  byl sjednán národnostní kompromis v moravské Advokátní 

komo e, kde bylo stanoveno st ídání n mecky a esky mluvících advokát  na postu 

prezidenta komory. P edsedou Advokátní komory v Opav  byl vzhledem k zna né 

po etní p evaze N mc  vždy n mecky mluvící advokát. 

Jako projev spole né reprezentace eskoslovenských advokátních komor vznikla 

v r. 1924 Stálá delegace advokátních komor, která však nem la zákonný podklad 

a ve ejnomocenský charakter. 

Advokátní komora v Brn  rozší ila po Mnichovské dohod  (1938) sv j obvod 

p sobnosti o N meckem nezabrané území Advokátní komory v Opav .  

V období Protektorátu echy a Morava byla uzákon na nová podmínka 

pro možnost vzniku lenství v komo e, a to povolení zápisu do seznamu advokát  

jen pokud tomu nebrání ve ejný zájem (tato podmínka byla znovu potvrzena v r. 1946). 

Na základ  nov  zavedené podmínky povolení zápisu došlo k vylou ení Žid  z advokacie 

pro politickou nespolehlivost k N mecké íši. 

Po osvobození v r. 1945 nedošlo k obnovení Advokátní komory v Opav , tudíž 

na našem území p sobily jen dv  advokátní komory - v Praze a Brn . Ob  však 

byly zrušeny v roce 1949 a místo nich byla ustavena krajská sdružení advokát  a na jejich 

innost dohlížející Úst ední sdružení advokát  se sídlem v Praze. V této dob  

byla stanovena politická podmínka výkonu profese advokáta, a to oddanost lidov  

demokratickému z ízení. Zákonem . 322/1948 Sb., o advokacii, nastaly zásadní zm ny 

ve výkonu advokacie. V souvislosti se zm nou politického systému byla advokacie 

pod ízena státní moci, p edevším komunistické stran . Nejen samospráva advokacie, 

nýbrž i celá profesní samospráva, tak byla prakticky likvidována. 

K znovuobnovení samosprávy advokátních komor u nás došlo po pádu 

komunistického režimu. Zákonem . 128/1990 Sb., o advokacii však byla obnovena 

pouze Advokátní komora v Praze; brn nské komo e to nebylo umožn no. Až v roce 2005 

byla v Brn  z ízena pobo ka advokátní komory, která má v územní p sobnosti 

jen obvody krajských soud  v Brn  a Ostrav . 
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4.2 Vývoj hospodá ských komor 
 

V období formování kapitalismu vznikaly regionální útvary výrobc  a obchodník . 

První hospodá ská komora p sobila od r. 1650 v Marseille ve Francii. Významné 

podpory v zakládání obchodních komor na evropském kontinentu se dostalo 

od Napoleona I. 

Na našem území byly obchodní a živnostenské komory z izovány na základ  

zákona z r. 1850. Postupn  pak za aly p sobit 2 komory na Morav  - v Brn  a Olomouci, 

1 komora v slezské Opav  a 5 komor v echách, a to v Praze, Plzni, eských 

Bud jovicích, Chebu a Liberci.39 Tyto obchodní a živnostenské komory se podílely 

i mimo jiné na projednávání hospodá ských zákon . Vnit ní strukturu komor tvo ily 

sekce - obchodní, živnostenská a hornická (pouze v Chebu), živnostenská spole enstva 

utvá ející se na po átku 20. století, obchodní grémia, okresní poradní sbory a okresní 

jednoty emeslnictva. 

Vznikem eskoslovenska došlo k omezení autonomie n meckých komor. V r. 1919 

byly z p ímé p sobnosti Obchodní a živnostenské komory v Liberci vy aty okresy, 

v kterých v tšina obyvatel mluvila esky. Tyto okresy byly nov  spravovány Obchodní 

a živnostenskou úst ednou v Hradci Králové. V r. 1922 byla z ízena v Praze Úst edna 

eskoslovenských obchodních a živnostenských komor.  

Ke zm n  v p sobnosti komor došlo v r. 1938 v souvislosti s okupací pohrani í 

eskoslovenska. Sídla liberecké, chebské a opavské komory byla obsazena N mci, 

proto došlo ke z ízení samostatné Obchodní a živnostenské komory v Hradci Králové. 

Neobsazená území v p sobnosti chebské komory p ešla pod komoru v Plzni, a území 

opavské komory spadala nov  pod komoru v Olomouci. 

Na území N meckem zabraných Sudet byla v období let 1939-1942 utvo ena 

Pr myslová a hospodá ská komora Sudet, jejíž sou ástí byly Pr myslové a obchodní 

komory v Liberci, Opav  a Chebu a také nov  z ízené emeslnické komory v Liberci, 

Chebu a Šumperku. Ve stejných letech byl sdružovací princip na dobrovolné bázi 

zm n n na povinný. 

39 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 358n. 



24 

V roce 1942 byly íšským na ízením všechny komory zrušeny a vytvo ena 

byla jediná Župní hospodá ská komora Sudety, která se skládala ze specializovaných 

odd lení, nap . odd lení právní, sociáln -politické, pro pr mysl, obchod, vále né 

hospodá ství aj. Tato komora byla zrušena se zánikem n meckého vlivu v Sudetech.  

innost obchodních a živnostenských komor byla pln  obnovena po r. 1945 a o dva 

roky pozd ji byla nov  vytvo ena ú adovna liberecké komory v Ústí nad Labem. Systém 

plánovaného hospodá ství a tém  absolutní vlastnictví státu vedlo ke zrušení 

obchodních a živnostenských komor k 31. 12. 1948. Veškerá p sobnost zrušených 

komor v zahrani ním obchod  byla p enesena na eskoslovenskou obchodní komoru 

se sídlem v Praze, která byla v pod ízení Ministerstva zahrani ního obchodu. V r. 1978 

byla komora p ejmenována na eskoslovenskou obchodní a pr myslovou komoru. 

Sou asná Hospodá ská komora R byla založena v r. 1992 v Praze a o rok pozd ji 

vznikla Agrární komora R se sídlem v Olomouci. Od roku 1992 je v hospodá ských 

komorách zm n no povinné lenství na nepovinné. eskoslovenská obchodní 

a pr myslová komora byla slou ena s Hospodá skou komorou v roce 1994.  
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5 Fungování jednotlivých profesních komor a jejich srovnání 
 

Tato poslední kapitola bakalá ské práce se zabývá inností jednotlivých profesních 

komor, jejich organiza ní strukturou, eší otázku povinného/nepovinného lenství 

v komorách a v poslední podkapitole se zam uje na povahu stavovských p edpis  profesní 

samosprávy. 

Pro správné fungování komor profesní samosprávy je nutné, aby všechny zmín né 

oblasti byly dostate n  p edpisov  upraveny. 

 

5.1 innost jednotlivých komor 
 

Jednotlivé komory mají cíle své innosti stanoveny r zným zp sobem, n kdy 

až v souvislosti s vymezením p sobnosti jejich orgán . V souladu se smyslem a ú elem 

z ízení komor by se jejich innost m la zabývat dohledem nad profesn , právn  i eticky 

správným a kvalitním výkonem daného povolání, a dbát na ochranu a obhajobu 

profesních zájm .40  

 

5.1.1 P sobnost profesních komor 
 

Profesní komory mají ve své zákonem stanovené p sobnosti n které shodné prvky 

náležící všem profesním komorám, mezi které pat í: 

• pe ovat o odbornost a vysokou úrove  výkonu povolání p íslušník  komory, 

v souladu s etikou povolání a zp soby stanovenými zákony a ády komory, 

• zaru it odbornost svých p íslušník  a potvrdit spln ní p edpoklad  k výkonu 

povolání, 

• prosazovat a hájit práva a profesní zájmy svých len , 

• chránit profesní est svých len , 

40 SLÁDE EK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a p eprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 
464 s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 317. 



26 

• vést seznam nebo evidenci svých len  a umožnit uve ejn ní seznamu 

nebo evidence i pro dálkový p ístup, 

• vydávat vnit ní p edpisy komory, zejména Statut komory, Jednací ád, Volební 

ád, Zkušební ád, P ísp vkový ád, Dozor í ád, Kárný ád, Etický kodex aj., 

• ešit stížnosti na výkon povolání svých len , který je neodborný 

nebo v rozporu s etikou povolání nebo zákony a ády komory, 

• uplat ovat disciplinární pravomoc, 

• požadovat po svých lenech p íslušné doklady spojené s výkonem povolání, 

• vydávat pot ebné doklady a osv d ení len m komory, 

• organizovat zkoušky odborné zp sobilosti, 

• publikovat standardy a dokumentace výkon , 

• podporovat odborné vzd lávání svých len  i odborné ve ejnosti a ší it 

odborné informace, 

• mít vliv na zp sob dalšího vzd lávání p íslušník  komory, 

• spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, 

• spolupracovat s nejr zn jšími tuzemskými i obdobnými zahrani ními 

institucemi (p edevším v Evropské unii), 

• posuzovat návrhy obecn  závazných p edpis  týkajících se odborných inností. 

 

Jednotlivé profesní komory se krom  spole ných, obecných znak  své p sobnosti 

(vý et výše41) vyzna ují odlišnostmi, které si uvedeme dále.  

 

41 FIALA, J.; MATES, P. Komory podnikatel  a komory svobodných povolání. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 1994. 197 s. ISBN 80-210-0983-7. S. 103n. 
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P sobnost eské léka ské komory, eské stomatologické komory a eské 

lékárnické komory je ur ena zákonem.42 Zákon stanovuje, že komory jsou v souvislosti 

se svou p sobností dále oprávn ny: 

• podílet se na tvorb  sazebník  léka ských výkon , tvorb  cen lék , lé ivých 

p ípravk  a sazebník  ostatních služeb poskytovaných lékárnami, 

• stanovit p edpoklady pro výkon soukromé praxe svých p íslušník  a pro výkon 

funkce odborných zástupc , vedoucích léka  a primá  v nestátních 

zdravotnických za ízeních, 

• vydávat osv d ené o spln ní p edpoklad  pro výkon soukromé praxe 

a pro výkon funkcí výše zmín ných,  

• ú astnit se ízení p i výb ru adept  na vedoucí místa ve zdravotnictví, 

• ú astnit se výkonu specializa ních zkoušek, 

• vyjad ovat se závaznými stanovisky k odborným problém m poskytování 

zdravotnické pé e a k zdravotnickým výzkum m. 

 

Do p sobnosti eské komory architekt  a eské komory autorizovaných inženýr  

a technik  inných ve výstavb  je zákonem43 stanoveno následující: 

• pe ovat o stavební kulturu a o kulturu utvá ení prost edí, 

• spolupodílet se na ochran  ve ejných zájm  v oblasti výstavby, architektury 

a územního plánování, 

• ud lovat, pozastavovat a p íp. odnímat autorizaci pro výkon povolání, 

• hájit stavovské zájmy autorizovaných osob a podporovat jejich sociální zájmy, 

42 Zákon . 220/1991 Sb., o eské léka ské komo e, eské stomatologické komo e a eské lékárnické 
komo e. 

43 Zákon . 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt  a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýr  a technik  inných ve výstavb . 
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• spolupracovat s vypisovateli sout ží a výb rových ízení, posuzovat sout žní 

podmínky a bránit konání neregulérních sout ží a výb rových ízení, 

• podílet se na vzniku ceník  a honorá ových ád  a vydávat je, 

• spolup sobit p i pojiš ování autorizovaných osob sdružovaných komorami. 

 

P sobnost Komory veterinárních léka  R zahrnuje i zákonem44 daná oprávn ní: 

• dbát na to, aby ob an lenského státu Evropské unie, který je zp sobilý 

k výkonu veterinární lé ebné a preventivní innosti, si osvojil i prohloubil 

znalost eského jazyka v rozsahu nezbytném pro ádný výkon veterinární 

innosti, 

• posuzovat a navrhovat opat ení v oblasti výchovy a vzd lávání na školách 

veterinárního zam ení, 

• ú astnit se jednání p i tvorb  sazebník  veterinárních výkon , 

• ú astnit se svými zástupci v komisích p i výb rových ízeních pro obsazování 

vedoucích míst ve státní veterinární správ .  

 

Komora auditor  R plní dále tyto funkce: 

• vede seznam auditorských spole ností, 

• vedle len  komory eviduje i asistenty, 

• navrhuje leny zkušební komise Rad  pro ve ejný dohled nad auditem, 

• vydává národní auditorské sm rnice v souladu s obecn  závaznými právními 

p edpisy a mezinárodními auditorskými standardy, 

• vedle odborných zkoušek provádí i speciální zkoušky a vydává zvláštní 

osv d ení o zp sobilosti k výkonu auditorské innosti ve vybraných odv tvích, 

44 Zákon . 381/1991 Sb., o Komo e veterinárních léka  eské republiky. 
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• posuzuje žádosti o osvobození od ásti auditorské zkoušky a žádosti o uznání 

kvalifikace, 

• po ádá odborné seminá e a klubové ve ery. 

 

Komora da ových poradc  R má dále svým zákonem45 stanoveno: 

• povinnost navrhnout do 30 dn  na vyžádání správce dan  da ového poradce, 

který bude správcem dan  ustanoven za zástupce pro správu daní, 

• vydávat zkušební ád po dohod  s ministerstvem. 

 

Odlišnost v zákonem46 dané p sobnosti Komory patentových zástupc  R se vyzna uje: 

• seznamem, do kterého se nezapisují pouze jednotliví patentoví zástupci, 

ale i jejich asistenti, sdružení a spole nosti patentových zástupc  a také 

usazené zahrani ní organiza ní formy vykonávající innost obdobnou 

patentových zástupc . 

 

Notá ská komora R má ve své p sobnosti dané oprávn ní:47 

• vést, provozovat a spravovat Centrální evidenci záv tí - neve ejný seznam 

v elektronické podob .  

 

5.1.2 P sobnost hospodá ských komor  
 

Hlavním posláním hospodá ských komor je formovat p íležitosti pro podnikatele 

a p ispívat svými opat eními k rozvoji podnikání v R a tím i k celkové ekonomické 

stabilit  státu.  

 

45 Zákon . 523/1992 Sb., o da ovém poradenství a Komo e da ových poradc  eské republiky. 

46 Zákon . 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o zm n  zákona o opat eních na ochranu pr myslového 
vlastnictví. 

47 Zákon . 358/1992 Sb., o notá ích a jejich innosti (notá ský ád). 
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Podle zákona48 je Agrární komora R z ízena k podpo e aktivit podnikatel  

v oblastech zem d lství, potraviná ství a lesnictví, a Hospodá ská komora R mimo tyto 

oblasti. Komory mají dále sloužit k prosazování a ochran  zájm  a pot eb svých len . 

 

Mezi nejd ležit jší funkce a innosti spole né pro Hospodá skou a Agrární komoru 

R pat í: 

• vykonávat vlastní hospodá skou innost na podporu ádného pln ní svých 

úkol  a v souladu se svým posláním, 

• dbát na odborný výkon podnikatelských aktivit svých len , 

• vést evidenci svých len , 

• poskytovat svým len m i podnikatelské ve ejnosti poradenské a konzulta ní 

služby v otázkách spojených s podnikatelskými aktivitami, a to prost ednictvím 

svých kontaktních míst v regionech, 

• informovat o hospodá ských podmínkách, ekonomickém vývoji a právních 

p edpisech týkajících se podnikatelských inností, 

• organizovat v rámci své p sobnosti vzd lávací innost, profesní vzd lání 

v etn  rekvalifikací a odbornou p ípravu k výkonu povolání, a tím se podílet 

na ešení problém  zam stnanosti, 

• z izovat a spravovat v rámci své p sobnosti instituce a za ízení na podporu 

rozvoje podnikání, vzd lanosti a informovanosti, 

• zabezpe it propagaci a ší ení informací o podnikatelské innosti svých 

p íslušník  (samoz ejm  na základ  jejich p edchozího souhlasu), 

• spolupracovat s orgány státní správy a místních samospráv, 

• na základ  dohod spolupracovat s podnikatelskými a zam stnavatelskými 

svazy a podobnými sdruženími, 

48 Zákon . 301/1992 Sb., o Hospodá ské komo e eské republiky a Agrární komo e eské republiky. 
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• navazovat a rozvíjet hospodá ské vztahy s komorami a obdobnými 

hospodá skými institucemi v zahrani í (p edevším v Evropské unii) a uzavírat 

s nimi dohody, 

• ší it nov  nabyté znalosti o ekonomických podmínkách a obchodních vztazích 

se zahrani ím a vydávat a rozši ovat o tyto znalosti v informativních 

a odborných publikacích,  

• vystavovat osv d ení o skute nostech vyplývajících z právních vztah  

v mezinárodním obchod , 

• z izovat stálé smír í komise k p edcházení obchodních spor  mezi svými 

leny. 

 

5.2 Organiza ní uspo ádání komor 
 

Jednotlivé p edpisy komor obsahují ustanovení o jejich orgánech, z kterých 

vyplývá, že zákonem jsou ur eny základní orgány komor a komory mají možnost 

si podle pot eby vytvá et i další orgány. Zákonem stanovené orgány mají v tšinou 

stejnou strukturu:49 

• Každá komora má sv j nejvyšší orgán, který je pov en rozhodováním 

o nejd ležit jších záležitostech. V tšinou se jedná o sn m, shromážd ní len  

nebo delegát  komory nebo valnou hromadu. 

• Nezbytnými orgány komor jsou jejich výkonné orgány, kterými je p edevším 

p edstavenstvo (prezidium). N které komory mají svými p edpisy stanoveny 

další orgány stojící v ele komory, jako nap . prezidenta, p íp. viceprezidenta, 

p edsedu, p íp. místop edsedu apod. 

• Všechny komory mají své kontrolní orgány, kterými jsou dozor í rada 

nebo komise. Výkon funkce v kontrolních orgánech komor je asto 

neslu itelný s výkonem jiné funkce v komo e. 

49 FIALA, J.; MATES, P. Komory podnikatel  a komory svobodných povolání. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 1994. 197 s. ISBN 80-210-0983-7. S. 10n. 
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• D ležitými orgány komor jsou i orgány s disciplinární pravomocí. 

Jedná se o disciplinární nebo kárnou komisi. V n kterých komorách jsou tyto 

orgány ozna ovány jako estná rada nebo stavovský soud. 

• U komor, které mají ve svých p edpokladech pro vznik lenství odbornou 

zkoušku, p sobí také zkušební komise, a autoriza ní rada u komor 

autorizovaných profesí. 

 

Na rozdíl od jiných komor, p i hospodá ských komorách p sobí Rozhod í soud 

p i Hospodá ské komo e R a Agrární komo e R. Rozhod í soud je nezávislý orgán, 

který rozhoduje v rozhod ím ízení veškeré spory majetkové povahy. 

 

5.3 lenství v komorách 
 

U komor profesní samosprávy se setkáváme s povinným, nbl. ádným, obligatorním 

i nuceným, a nepovinným lenstvím (n kdy ozna ováno za dobrovolné). Pro zajišt ní 

reálného a efektivního dohledu nad výkonem profesní innosti bývá lenství ve v tšin  

komor povinné. Neuzákon ní povinnosti býti lenem profesní komory by patrn  

znamenalo rozkouskování a dualitu dozoru nad výkonem p íslušného povolání. 

eská komora architekt  umož uje vedle povinného lenství i lenství mimo ádné. 

Mimo ádnými leny komory jsou osoby, které nespl ují podmínky pro ádné lenství, 

ale cht jí se stát leny na základ  zájmu. V komo e však mají pouze poradní pravomoc. 

 

5.3.1 Povinné lenství 
 

K tomu, aby lov k mohl vykonávat profesní innost advokáta, léka e, notá e, 

auditora, exekutora, stomatologa, lékárníka, patentového zástupce, veterinárního léka e, 

da ového poradce, autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika 

inného ve výstavb  musí být lenem p íslušné profesní komory.  

Konkrétní podmínky pro získání lenství v komorách jsou stanoveny v zákonech 

jednotlivých komor. Nezbytnou podmínkou k výkonu dané profese je zápis osoby ( lena 



33 

komory) do seznamu nebo rejst íku len , které vedou jednotlivé komory. Pro vznik 

lenství a tím také možnosti výkonu p íslušného povolání je vždy vyžadováno:50 

• plné zp sobilosti k právním úkon m, 

• istého trestního rejst íku, 

• dosažení ur itého, v tšinou vysokoškolského vzd lání, 

• absolvování p edepsané praxe, 

• úsp šného složení odborné (profesní, kvalifika ní) zkoušky, 

• složení slibu (formalita po spln ní všech p edešlých bod ). 

Odborná zkouška, jakožto klasifika ní kritérium pro vznik lenství v komo e, 

je bezpochyby ur ena k zjišt ní odborné úrovn  uchaze e o lenství. Je i projevem 

samosprávné pé e komory o úrove  innosti vykonávané jejími p íslušníky. Povinností 

úsp šn  absolvovat odbornou zkoušku je vytvo ena záruka kvalitního výkonu p íslušné 

profese. Podoba odborné zkoušky, v etn  pr b hu, obsahu i dalších náležitostí, 

je v tšinou v samosprávné kompetenci jednotlivých komor. Zákonn  jsou regulovány 

pouze základní opat ení týkající se zkoušky, nap . povinnost komory zajistit konání 

zkoušky, složit zkušební komisi apod. Komory s „léka ským zam ením“51 odbornou 

zkoušku nevyžadují, avšak v p edpokladech pro p ijetí nového lena jsou striktn  

zakotveny takové požadavky, které jsou svou povahou schopny zabezpe it pat i nou 

odbornou zp sobilost (v tšinou se jedná o úpln  vysokoškolské vzd lání v oboru). 

N které komory, které požadují odbornou zkoušku, p ipoušt jí i tu možnost, že lze uznat 

jinou, již vykonanou obdobnou zkoušku, avšak stejn  náro nou a pat i n  odbornou. 

Pro komory architekt , autorizovaných inženýr  a technik  je úsp šné složení odborné 

zkoušky pouze p edstupn m k získání p íslušného oprávn ní k výkonu innosti. 

50 FIALA, J.; MATES, P. Komory podnikatel  a komory svobodných povolání. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 1994. 197 s. ISBN 80-210-0983-7. S. 8. 

51 eská léka ská komora, eská stomatologická komora, eská lékárnická komora a Komora veterinárních 
léka  eské republiky. 
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Jednotlivé zákony obsahují i možnosti, za nichž m že být žadatel o lenství 

odmítnut, lenství mu m že být pozastaveno obligatorn  nebo fakultativn  a p ípadn  

i kdy dochází k výmazu ze seznamu i rejst íku len  komor. 

J. Schulz je jeden ze zastánc  povinného lenství v profesních komorách.52 

Poukazuje na historické souvislosti na našem území, kdy existence povinného lenství 

v profesních komorách byla samoz ejmostí.  

K. ermák tvrdí, že otázka okolo povinného i nepovinného lenství v komorách 

ztrácí úpln  smysl, pokud uvažujeme systém stavovské samosprávy. Je to z toho d vodu, 

že stejnému a jednotnému systému správy totiž musí být pod ízeni všichni p íslušníci 

povolání.53 Povinné lenství je tedy podle n j projev pod ízení všech p íslušník  ur itého 

povolání pravomocím orgánu stavovské samosprávy. S povinným lenstvím je spojena 

otázka povinnosti p íslušník  stavu platit p ísp vky na innost orgán  stavu, tzv. lenské 

p ísp vky. Samoz ejm , že asto diskutované lenské p ísp vky je možné zrušit 

ustanoveními, ale tím by innost orgán  stavu byla dotována k tíži rozpo tu státu. 

Dosavadní systém lenských p ísp vk  je však pro státní rozpo et únosn jší.  

 

5.3.2 Nepovinné lenství 
 

Nepovinné lenství se uplat uje u Agrární komory R a Hospodá ské komory R. 

U t chto dvou hospodá ských komor se p ipouští i lenství právnických osob, protože 

komory nemají ve ejnomocenská oprávn ní v i podmínkám podnikání svých len . 

P íslušnost k daným komorám tedy není podmínkou výkonu ur itého podnikání. 

Zákon . 301/1992 Sb., o Hospodá ské komo e eské republiky a Agrární komo e 

eské republiky, nejd íve stanovil povinné lenství v t chto komorách, a to z d vodu 

ochrany spot ebitele p ed nepoctivými podnikateli. Po nep íliš dlouhé dob , od 1. kv tna 

1993, bylo lenství zm n no na nepovinné. Za hlavní d vod zrušení povinného lenství 

byl uveden jeho rozpor se zásadami hospodá ské sout že, p edevším s principem 

svobodného podnikání. Úprav  lenství na nepovinné p edcházela usilovná debata 

52 SCHULZ, J. Profesní komory – povinné i nepovinné lenství. Právní rádce: m sí ník Hospodá ských 
novin, 1994, ro . 2, . 2, s. 48-50. ISSN 1210-4817. S. 48. 

53 ERMÁK, K. Ješt  k takzvaným profesním komorám. Právní rádce: m sí ník Hospodá ských novin, 
1994, ro . 2, . 9, s. 46-47. ISSN 1210-4817. S. 46. 
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a hledaly se nejvhodn jší principy. Ohled se musel brát také na obecnou povahu obou 

komor, a tudíž byla nutnost vymezení lenství i v i ostatním komorám.54 lenem 

Hospodá ské komory R se tak m že stát každý podnikatel, který však není lenem 

Agrární komory R a komor profesn  organizovaných podle jiných zákon  (profesní 

komory s povinným lenstvím).   

Z. Koudelka zastává názoru, že zrušení povinného lenství má vliv zvlášt  

na disciplinární pravomoc komory.55 Následn  však uvádí, že i u dobrovolného lenství 

lze zachovat disciplinární pravomoc v i všem p íslušník m komory. Její legitimita však 

bude platná jen v tom p ípad , pokud p i dobrovolném lenství z stane v komo e v tšina 

p íslušník  profese. V Agrární a Hospodá ské komo e R ítá dobrovolná 

organizovanost podnikatel  asi kolem 1% jejich celkového po tu.56 

 

5.4 Stavovské p edpisy 
 

Stavovské p edpisy jsou v zákonech zájmových samosprávných korporací 

ozna ovány r zn . Setkáváme se s pojmenováním „profesní“ nebo „vnit ní p edpisy“, 

a dále i s obecným názvem „komorové p edpisy“. Tento, ekn me pracovní, název 

zahrnuje všechny normativní akty, které vydávají orgány jednotlivých komor.57 

Prost ednictvím stavovských p edpis  si komory podrobn ji upravují vnit ní záležitosti, 

týkající se p edevším innosti komor a jejich orgán  (nap . jednací ád, organiza ní ád, 

kárný ád aj.). Právní ú inky stavovských p edpis  se vztahují pouze na osoby podrobené 

osobní p sobnosti komory, tedy na leny konkrétní komory, avšak ú inek n kterých 

pravidel, nap . pro p ijetí do komory a vzniku lenství, p esahuje okruh zavázaných osob 

o uchaze e o lenství v komo e (ú inek p edpis  má tedy i áste n  externí povahu). 

Stavovským p edpis m jsou také podrobeni advokátní koncipienti, kte í nejsou leny 

54 FIALA, J.; MATES, P. Komory podnikatel  a komory svobodných povolání. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 1994. 197 s. ISBN 80-210-0983-7. S. 13n. 

55 KOUDELKA, Zden k. Komory a lenství [online]. 12.2.2007 [cit. 2011-03-20]. Dostupné z:  
<http://www.zdenekkoudelka.cz/www/article_detail.php?id=92>. 

56 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 360. 

57 SLÁDE EK, V. Ješt  k povaze p edpis  zájmové samosprávy. Právní rozhledy: asopis pro všechna 
právní odv tví, 2008, ro . 16, . 4, s. 130-138. ISSN 1210-6410. S. 133. 
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eské advokátní komory, ale jsou v zam stnaneckém vztahu k advokát m. Porušení 

stavovských p edpis  lze kárn  trestat. 

Stavovské p edpisy jsou n kdy58 považovány za formální prameny práva, 

tedy právní p edpisy, i když právní nauka, Ústava a ani judikatura Ústavního soudu jejich 

zmín né pojetí neakceptuje. Podle právní teorie se jedná o akty vydávané 

samosprávnými ve ejnoprávními korporacemi, tedy o p edpisy podobné statutárním 

p edpis m. Definici statutárních p edpis  uvádí D. Hendrych takto: „statutární p edpisy 

jsou p edevším výrazem oprávn ní samosprávných korporací vydávat vlastní pravidla 

formou abstraktních akt  a tím regulovat ty záležitosti, které pat í do okruhu jim 

vymezené samostatné p sobnosti v oblasti ve ejného práva“.59 Zmín ným oprávn ním 

se myslí tzv. právo autonomní normotvorby. 

Z. Koudelka považuje p edpisy profesních komor za p edpisy charakteru právních 

p edpis .60 Ve stavovských p edpisech totiž nalézá základní prvek právního p edpisu –

 obecnou závaznost, která je zde spojena osobn  s profesní inností.   

Stavovské p edpisy jsou výslovn  upraveny jen v Zákon  . 85/1996 Sb., 

o advokacii a zmínku obsahuje Zákon . 120/2001 Sb., exeku ní ád a novelizovaný 

Zákon . 381/1991 Sb., o Komo e veterinárních léka  eské republiky. Nejd kladn jší 

legislativní úpravu lze nalézt u stavovských p edpis  eské advokátní komory.  

Stavovské p edpisy rozlišujeme do t í skupin:61 

1. Stavovské p edpisy neukládající povinnost. Tato skupina stavovských 

p edpis  eší ist  organiza ní záležitosti komory a p iznává práva 

(nap . podmínky p j ek a sociálních dávek z rozpo tu komory pro její leny).  

58 Nap . podle D. Dvo á ka stavovské p edpisy napl ují všechny obecné znaky právních p edpis . Více 
v jeho lánku: DVO Á EK, D. Právní povaha p edpis  zájmové samosprávy. Právní rozhledy: asopis 
pro všechna právní odv tví, 2006, ro . 14, . 24, s. 882-887. ISSN 1210-6410. 

59 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná ást. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 837 s. Právnické 
u ebnice. ISBN 978-80-7400-049-2. S. 187. 

60 KOUDELKA, Z. Právní p edpisy samosprávy. 2. aktualiz. a p eprac. vyd. Praha: Linde, 2008. 346 s. ISBN 
978-80-7201-690-7. S. 290n. 

61 KOUDELKA, Z. Právní p edpisy samosprávy. 2. aktualiz. a p eprac. vyd. Praha: Linde, 2008. 346 s. ISBN 
978-80-7201-690-7. S. 293n. 
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2. Stavovské p edpisy ukládající povinnost pouze len m komory (nap . ur ují 

len m komory výši a termíny splatnosti lenských p ísp vk ). Tato skupina 

stavovských p edpis  musí mít zákonnou oporu, nap . Etický kodex. 

Stavovské p edpisy mohou upravovat i oblast s výkonem p íslušné profese 

nesouvisející, ale mající vliv na ochranu d v ry daného profesního stavu.  

3. Stavovské p edpisy ukládající povinnost ne len m komory (nap . ur ují 

uchaze m o lenství v komo e výši poplatku za povinnou profesní zkoušku). 

Jedná se v podstat  o provád cí p edpisy. U t chto stavovských p edpis  

se nejp ísn ji posuzuje jejich ústavnost, protože ukládají povinnost ne len m 

komory, kte í nemají právo se podílet na výkonu samosprávy komor. Tudíž 

stavovské p edpisy t etí skupiny mohou být vydány jen na základ  zákonného 

zmocn ní, a mohou obsahovat jen ty povinnosti, které jsou p ímo zákonem 

dané. 

Všechny t i skupiny stavovských p edpis  musí respektovat zákonnou p sobnost 

komory a povinnosti smí ukládat jen na základ  zákona. P edpisy profesních komor 

podléhají státnímu dozoru, prost ednictvím Ministerstva spravedlnosti a soud . Komora 

má povinnost p edložit každý stavovský p edpis do 30 dn  po p ijetí Ministerstvu 

spravedlnosti k posouzení jeho legality. Uzná-li ministr spravedlnosti p edpis 

za protizákonný, m že podat žalobu na jeho zrušení k soudu, který provede p ezkum 

p edpisu. Z stává nevy ešena otázka, který soud je p íslušný k ízení a v jakém druhu 

procesu. Vzhledem k povaze sporu mezi státem a profesní komorou by m ly 

být p íslušné krajské soudy ve správním soudnictví, v jehož obvod  má komora sídlo. 

Tuto p íslušnost však krajským soud m výslovn  nestanovuje ani zvláštní zákon, 

ani soudní ád správní.   

V. Vlk, len eské advokátní komory, p irovnává stavovské p edpisy komor 

k pravidl m spole enského chování. Autor také upozor uje na absenci ur ité diskuze 

uvnit  komor o obsahu p ipravovaných návrh  stavovských p edpis . Podle n j, 

pokud není diskuze možná, by m l být návrh každého stavovského p edpisu vždy opat en 

d vodovou zprávou, ze které by bylo z ejmé, pro  se navrhuje schválení toho ur itého 

stavovského p edpisu.62  

62 VLK, V. Stavovská legislativa. Bulletin advokacie, 2007, ro . 2007, . 2, s. 60. ISSN 1210-6348. S. 60. 
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Agrární a Hospodá ská komora R mohou také vydávat své p edpisy závazné 

pro leny, ale op t se nejedná o p edpisy právního charakteru, nýbrž jen o vnit ní 

p edpisy komor (nap . statut komory, volební a jednací ád aj.). P edpisy hospodá ských 

komor jsou p ijímány sn mem komory a p edkládány do 15 dn  od schválení vlád , 

která je m že do 30 dn  odmítnout z d vodu rozporu s právním ádem. Poté má komora 

45 dn  na nápravu, po jejichž uplynutí vláda p edloží p edpisy ke zrušení Poslanecké 

sn movn  Parlamentu. 

Lze shledat pravdou, že právní úprava stavovských p edpis  je zna n  fragmentární 

a nejasná a vykazuje zna né deficity, p edevším v úprav  oblasti publikace a závaznosti 

stavovských p edpis , nemluv  o oblasti soudního p ezkumu jejich legality.63  

P íloha . 2 obsahuje vzorový stavovský p edpis Exekutorské komory eské 

republiky a eské léka ské komory.  

 

63 SLÁDE EK, V. Ješt  k povaze p edpis  zájmové samosprávy. Právní rozhledy: asopis pro všechna 
právní odv tví, 2008, ro . 16, . 4, s. 130-138. ISSN 1210-6410. S. 137. 
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6 Záv r 

 

V mé bakalá ské práci jsem usilovala o obsáhnutí problematiky profesní samosprávy 

v rámci aktuální právní úpravy. Snahou bylo, dle stanoveného cíle práce, podat tená i 

ucelený náhled do oblasti profesní samosprávy, kterou reprezentují komory s povinným 

a nepovinným lenstvím. Dle mého názoru jsem problematiku zpracovala p ehledn  

a dostate n  obsáhle. 

Pe livým výb rem odborné literatury a zpracováním poznatk  z ní získaných vznikla 

tato bakalá ská práce, jejíž p ínosem by mohla být její povaha uceleného dokumentu 

vypovídajícím o profesní samospráv . 

Mám-li u init záv ry týkající se postavení zájmové samosprávy na našem území 

a ve spole nosti, musím konstatovat, že má nezastupitelné místo. Její existence zajiš uje 

decentralizaci ve ejné moci, díky které nem že dojít ke zneužití absolutní moci. 

Dále je zárukou demokracie eské republiky a tím i v tší svobody jejich obyvatel. 

V p ípad  výskytu potenciálních snah o omezení zájmové samosprávy by jim m lo 

být okamžit  zabrán no. 

Zastávám toho názoru, že zájmová samospráva je stále na cest  svým rozvojem 

a do budoucna lze o ekávat její další rozmach. Pro úsp šný rozmach zájmové samosprávy 

je však podstatné její zakotvení do Ústavy R, kterým by byla garantována její existence 

a místo v našem právním systému. Územní samospráva je ústavn  zakotvena, proto 

by m la být zakotvena i samospráva zájmová, která je nemén  d ležitou složkou 

samosprávy. 

Dále je nutné vy ešit dote  velmi fragmentární a nejasnou úpravu stavovských 

p edpis , tedy p edpis , kterými se ídí veškerá samospráva profesních komor. Nyn jší 

úprava p edpis  komor se vyzna uje zna nými deficity, p edevším v oblasti jejich 

publikace, závaznosti a v neposlední ad  i v oblasti soudního p ezkumu jejich legality. 

Stavovské p edpisy by m ly být akceptovány za právní p edpisy, tedy formální prameny 

práva, upravující samosprávu zájmovou, resp. profesní. Tímto uzákon ním stavovských 

p edpis  za právní p edpisy by došlo ke sjednocení jejich úprav a tím by byly odstran ny 

všechny deficity, kterými se vyzna uje sou asná úprava stavovských p edpis .   
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V otázce povinného i nepovinného lenství se domnívám, že lenství by m lo 

být ve všech, tedy i v hospodá ských komorách povinné a to z d vodu zachování 

odbornosti profese. ádné lenství v komorách by tak bylo výrazem oprávn ní 

k odbornému výkonu profese. Komory by se svými p íslušníky, vázanými povinným 

lenstvím vyjad ovaly vnit ní jednotu komor.   

Zájmová samospráva, a p edevším samospráva profesní, by m la být, vzhledem 

ke svému významu, mnohem více p edm tem zájmu právních a správních teoretik . 

Tak d ležitý institut, jakým zájmová samospráva bezesporu je, pot ebuje odpovídající 

zákonnou a ústavní úpravu. V tší pozornosti by se této problematice m lo v novat 

i v odborné literatu e, která se soust e uje zejména na samosprávu územní. Odborná 

literatura zpracovává profesní samosprávu velmi nedostate n  a neucelen . Její jednotlivé 

otázky jsou ešeny v krátkých láncích v odborných asopisech v tšinou formou diskuze, 

nikoliv teoreticky. Z etelným nedostatkem je také nevelký po et autor -teoretik  

zabývajících se profesní samosprávou obecn .  
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